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DnrGSN 1811041-

ProtokoIIsjustering

Beslut
Grundskolenämnden utser Jonathan Taki (C) att tillsammans med
ordföranden justera dagens protokoll.

Justerandes signatur

Utdragsbestvrkande
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§108

DnrGSN 2021/00002-1.2.3

Godkännande av föredragningslistan och beslut om offentliga
ärenden

Beslut
1. Grundskolenämnden godkänner föredragningslistan med föreslagna
tillägg.
2. Inga ärenden är offentliga.

Ärendebeskrivning
Grundskolenämnden beslutar vilka ärenden i föredragningslistan som ska
vara öppna för allmänheten.
Följande ärende föreslås läggas till föredragningslistan:
•

"Uppdrag att se över formuleringarna i regelverket för tilläggsbelopp
och bibass +"

•

"Uppdrag om satsning för att öka andelen behöriga lärare på skolor
där elevernas behov är störst”

•

"Beslut om extra sammanträde för grundskolenämnden den 30 april

2021".

Justerandes signatur

Utdragsbestvrkande
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DnrGSN 2021/00099-1.3.3

Direktören informerar

Beslut
Grundskolenämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Åsa Lundkvist, direktör, informerar bland annat grundskolenämnden om ny
enhetschef för resursplanering och myndighet och information från de
fackliga.
Marie Frey, projektledare, informerar grundskolenämnden om status för ITupphandlingen.

Justerandes signatur

Utdragsbestvrkande
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Dnr GSN 2021/00101-1.4.2

Redovisning av postlista

Beslut
Grundskolenämnden godkänner redovisningen.

Ärendebeskrivning
Postlista ur nämndens diarieserie GSN för perioden 2021-03-14 till och med
2021-04-19 redovisas för nämnden.
Barn- och utbildningsförvaltningen har lämnat följande förslag till beslut:
Grundskolenämnden godkänner redovisningen.

Yrkanden
Anna Lundberg (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag
till beslut med bifall från ordföranden själv, och att grundskolenämnden
beslutar enligt det.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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DnrGSN 2021/00102-1.4.2

Delgivningar

Beslut
Grundskolenämnden godkänner redovisningen.

Ärendebeskrivning
Kränkande behandlingar, synpunkter/klagomål och handlingar till kännedom
för huvudmannen för perioden 2021-03-14 till och med 2021-04-19 samt
beredningsutskottets protokoll från den 2021-04-13 redovisas för
grundskolenämnden.
Barn- och utbildningsförvaltningen har lämnat följande förslag till beslut:
Grundskolenämnden godkänner redovisningen.

Yrkanden
Anna Lundberg (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag
till beslut med bifall från ordföranden själv, och att grundskolenämnden
beslutar enligt det.

Justerandes signatur

Utdragsbestvrkande
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DnrGSN 2021/00100-1.4.2

Redovisnings av delegationsbeslut

Beslut
Grundskolenämnden godkänner redovisningen.

Ärendebeskrivning
Delegationsbeslut registrerade i diarieseriema GSN och GRN-SBO under
perioden 2021-03-14 till och med 2021-04-19 redovisas för nämnden.
Barn- och utbildningsförvaltningen har lämnat följande förslag till beslut:
Grundskolenämnden godkänner redovisningen.

Yrkanden
Anna Lundberg (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag
till beslut med bifall från ordföranden själv, och att grundskolenämnden
beslutar enligt det.

Justerandes signatur

Utdragsbestvrkande
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DnrGSN 2021/00970-1.2.3

Beslut om fullmakt för juristerna att företräda
grundskolenämnden

Beslut
1. Fullmakt ges till chefsjuristen Alexandra Eriksson och stadsjuristerna
Sandra Ahlbin, Emelie Eckervall, Caroline Eller, Matilda Gärd, Sara von
Ehrenheim, Susanne Lyckfjäll, Karolina Raza Martinsson och Åsa
Ternström att i domstolar och hos andra myndigheter eller annorstädes i
varje avseende anhängiggöra, utföra och bevaka kommunens talan. I
fullmakten ingår även rätt att förkasta eller anta förlikning eller ackord samt
att motta och kvittera medel, värdehandling och annan egendom.
2. Fullmakten innebär även rätt för juristerna enligt punkten 1, att förordna
annan i sitt ställe.
3. Fullmakten gäller under förutsättning att inte annat ombud utses för
särskilt fall.
4. Utdrag ur beslutsprotokollet ska gälla som fullmakt.

Ärendebeskrivning
Kommunens styrelse och nämnder har enligt gällande reglementen egen
processbehörighet. Det innebär att respektive nämnd och styrelse, för
kommunens talan i mål och ärenden inom nämndens/styrelsens
verksamhetsområde. Ledning och samordning av kommunens juridiska
verksamhet handhas av kommunstyrelsen och dess stadsledningslcontor. Med
anledning av personalförändringar behöver en ny fullmakt för juristerna på
Juridikenheten utfärdas. Juristerna företräder samtliga nämnder som ombud i
mål och ärenden och ser vid behov till att externt ombud förordnas.
Denna fullmakt ger behörighet för juristerna att företräda kommunen genom
dess grundskolenämnd, i domstolar och hos andra myndigheter. Rätten att
företräda nämnden måste kunna styrkas genom ett protokollsutdrag där
beslut om förordnandet framgår.
Befogenheten att agera i det enskilda ärendet bestäms av nämnden eller
förmedlas som ett uppdrag att företräda nämnden genom dess
förvaltningsorganisation till respektive jurist. Juristernas agerande som
ombud eller förordnande av ombud förutsätter att det finns ett uppdrag och
ställningstaganden i sak i det aktuella ärendet.
Barn- och utbildningsförvaltningen har lämnat följande förslag till beslut:
1. Fullmakt ges till chefsjuristen Alexandra Eriksson och stadsjuristerna
Sandra Ahlbin, Emelie Eckervall, Caroline Eller, Matilda Gärd, Sara von
Ehrenheim, Susanne Lyckfjäll, Karolina Raza Martinsson och Åsa
Ternström att i domstolar och hos andra myndigheter eller annorstädes i
varje avseende anhängiggöra, utföra och bevaka kommunens talan. I

Justerandes signatur

Utdragsbestvrkande
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fullmakten ingår även rätt att förkasta eller anta förlikning eller ackord samt
att motta och kvittera medel, värdehandling och annan egendom.
2. Fullmakten innebär även rätt för juristerna enligt punkten 1, att förordna
annan i sitt ställe.
3. Fullmakten gäller under förutsättning att inte annat ombud utses för
särskilt fall.
4. Utdrag ur beslutsprotokollet ska gälla som fullmakt.

Yrkanden
Anna Lundberg (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag
till beslut med bifall från ordföranden själv, och att grundskolenämnden
beslutar enligt det.

Kopia till
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur
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DnrGSN 2021/01695-6.0.1

§114

Uppdrag att se över formuleringarna i regelverket för
tilläggsbelopp och bibass +

Beslut
Grundskolenämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att se
över formuleringarna i regelverket för tilläggsbelopp och bibass + utifrån
följande:
•

Hur regelverket kan formuleras med kriterier utifrån intentionen att
stöd ska ges till elever utifrån individuella behov

•

Hur regelverkets kriterier för stöd kan formuleras utan att
kategorisera elever i grupper

•

Uppdraget återrapporteras till nämnden senast oktober 2021

Reservation
Caroline Högström (M), Carl-Henrik Knutsson (M) och Erica Fritz Trangärd
(M) reserverar sig mot beslutet enligt följande:
”Från Moderaternas sida tror vi att det finns en risk att kriterierna snarare
blir mer otydliga och godtyckliga genom att ta bort den kategorisering som
finns i riktlinjen. Det finns redan idag en oro att den som skriver bäst också
får mest och att ta bort de fastslagna kriterierna skapar troligtvis större
förvirring och otydlighet. Även om syftet är behjärtansvärt. Uppdraget är att
utreda men vi ser ett behov av att också spara på administrationen och vår
förvaltnings tid, därmed reserverar vi oss mot beslutet. ”

Ärendebeskrivning
Anna Lundberg (L) väcker vid sammanträdet ett ärende avseende "Uppdrag
att se över formuleringarna i regelverket för tilläggsbelopp och bibass +"
enligt följande:
"Majoriteten i grundskolenämnden vill genom detta uppdrag ge
förvaltningen i uppdrag att se över formuleringarna i regelverket för
tilläggsbelopp och bibass + gällande kriterier för stöd så att dessa utgår från
individens behov och inte delar in elever i grupper".

Yrkanden
Anna Lundberg (L) yrkar att grundskolenämnden ger barn- och
utbildningsförvaltningen i uppdrag att se över formuleringarna i regelverket
för tilläggsbelopp och bibas + utifrån följande:
•

Justerandes signatur

Hur regelverket kan formuleras med kriterier utifrån intentionen att
stöd ska ges till elever utifrån individuella behov

Utdragsbestvrkande
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©

Hur regelverkets kriterier för stöd kan formuleras utan att
kategorisera elever i grupper

•

Uppdraget återrapporteras till nämnden senast oktober 2021

Vicki Skure Eriksson (C) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.
Jakop Yildiz (S) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.
Caroline Högström (M) yrkar avslag till ordförandens förslag till beslut.

Proposition
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut. Detta enligt
ordförandens förslag till beslut med bifall från Vicki Skure Eriksson (C) och
Jakop Yildiz (S) samt enligt Caroline Högströms (M) avslagsyrkande.
Ordföranden föreslår en propositionsordning där förslagen ställs mot
varandra. Propositionsordningen godkänns och genomförs. Ordföranden
finner att grundskolenämnden beslutar enligt ordförandens förslag till beslut.

Justerandes signatur

Civ
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§ 115

Dnr GSN 2021/01696-6.3.3

Uppdrag om satsning för att öka andelen behöriga lärare på
skolor där elevernas behov är störst

Beslut
Grundskolenämnden beslutar att omfördela 5 Mkr från
nyanländersättningen till en satsning för insatser med syfte att öka
andelen behöriga lärare och motverka den pedagogiska segregationen
på skolor med hög social vikt i enlighet med utredningen som
återrapporterades till nämnden i december 2020 (GSN 2020/038341.4.2.)
Omfördelning sker i tilldelningsekonomin och är därför möjlig att
använda på lika villkor av fristående och kommunala utförare.
-

Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en modell för hur det ska ske
utan omfattande administration.
Grundskolenämnden ger förvaltningen i uppdrag att återrapportera
till nämnden hur medlen nyttjats på de kommunala skolorna i
samband med verksamhetsberättelsen för 2021.

Ärendebeskrivning
Anna Lundberg (L) väcker vid sammanträdet ett ärende avseende "Uppdrag
om satsning för att öka andelen behöriga lärare på skolor där elevernas
behov är störst" enligt följande:
"I månadsrapporten för mars gällande grundskolenämnden framgår det att
kostnaderna för nyanlända är lägre än budgeterat.
Grundskolenämnden vill därför initiera en omfördelning med syfte att möta
den pedagogiska segregationen och öka andelen behöriga lärare i Västerås
skolor som identifierats och utretts under 2020. ”

Yrkanden
Anna Lundberg (L) yrkar att:
-

Grundskolenämnden beslutar att omfördela 5 Mkr från
nyanländaersättningen till en satsning för insatser med syfte att öka
andelen behöriga lärare och motverka den pedagogiska segregationen
på skolor med hög social vikt i enlighet med utredningen som
återrapporterades till nämnden i december 2020 (GSN 2020/038341.4.2.)
Omfördelning sker i tilldelningsekonomin och är därför möjlig att
använda på lika villkor av fristående och kommunala utförare.

-

Justerandes signatur

flA

/

Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en modell för hur det ska ske
utan omfattande administration.

Utdragsbestvrkande
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Grundskoienämnden

Grundskoienämnden ger förvaltningen i uppdrag att återrapportera
till nämnden hur medlen nyttjats på de kommunala skolorna i
samband med verksamhetsberättelsen för 2021.
Alexandra Olsson (S) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.
Vicki Skure Eriksson (C) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.

Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, ordförandens förslag
till beslut med bifall från Alexandra Olsson (S) och Vicki Skure Eriksson
(C), och att grundskoienämnden beslutar enligt det.

Justerandes signatur

Utdragsbestvrkande
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Dnr GSN 2020/03050-1.3.4

Beslut om extra sammanträde för grundskolenämnden den 30
april 2021

Beslut
Grundskolenämnden sammanträder den 30 april klockan 10:30.

Ärendebeskrivning
Grundskolenämnden föreslås ha ett extra sammanträde den 30 april klockan
10:30.

Yrkanden
Anna Lundberg (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag
till beslut med bifall från ordföranden själv, och att grundskolenämnden
beslutar enligt det

Justerandes signatur

Utdragsbestvrkande
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Dnr GSN 2021/00293-6.10.2

Information om stadsgemensam IT-upphandling

Beslut
Grundskolenämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Jörgen Sandström, digtialiseringsdirektör, stadsledningskontoret, informerar
om den stadsgemensamma IT-upphandlingen.

Justerandes signatur
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DnrGSN 2021/00349-3.6.1

§118

Utred möjligheten att bygga en ny skola vid Skälby IP som ett
första alternativ framför att bygga en ny skola vid Håkantorp

Beslut
1. Grundskolenämnden beslutar att godkänna alternativ 1 som vägval
för vidare arbete för placering för en ny skola på Skälby
-

Riva befintlig skola och förskola och bygga nytt enligt:

-

2-parallellig skola åk, F-6
Särskola med plats för cirka 35-40 stycken elever

2. Beslutet ovan gäller under försättningen att förskolenämnden
förordar samma alternativ.

Ärendebeskrivning
Barn och utbildningsförvaltningen har tillsammans med teknik- och
fastighetsförvaltningen arbetat fram två olika alternativ för att skapa en
långsiktig lokallösning för nuvarande Håkantorpsskolan och Håkantorp
förskola. I bilaga tillhörande ärendet presenteras förslagen som förvaltningen
kan arbeta vidare med.
Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande lämnat följande
förslag till beslut:
1. Grundskolenämnden beslutar att godkänna alternativ 1 som vägval
för vidare arbete för placering för en ny skola på Slcälby
-

Riva befintlig skola och förskola och bygga nytt enligt:

-

2-parallellig skola åk, F-6
Särskola med plats för cirka 35-40 stycken elever

-

Förskola med 8 avdelningar

2. Beslutet ovan gäller under för sättningen att förskolenämnden
förordar samma alternativ.

Yrkanden
Vicki Skure Eriksson (C) yrkar på att stryka följande stycke i förvaltningens
förslag till beslut: "Förskola med 8 avdelningar".

Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, detta enligt till Vicki
Skure Eriksson (C) ändringdyrkande, och att grundskolenämnden beslutar
enligt det.

Justerandes signatur
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DnrGSN 2021/00348-3.6.1

Uppdrag att prioritera ny skola på Skälbyområdet

Beslut
1. Grundskolenämnden avslutar uppdraget.
2. Uppdraget avseende en ny grundskola på Skälbyområdet hanteras
vidare enligt det uppdrag som gavs den 26 januari 2021, § 13 ”Utred
möjligheten att bygga en ny skola vid Skälby IP som ett första
alternativ framför att bygga en ny skola vid Håkantorp”, och via den
ordinarie lokalplaneringsprocessen.

Ärendebeskrivning
Utifrån ärendet med diarienummer 2020/01678- 3.6.1 ”Utredning gällande
behovet av skollokaler samt investeringar på området Bäclcby/Skälby/Råby”,
beslutade grundskolenämnden 2020-04-28, § 98 om att ge barn- och
utbildningsförvaltningen i uppdrag att prioritera en ny grundskola på Skälby.
Placeringen har nu utretts och redovisas i ärendet med diarienummer
2021/00349-3.6.1, ”Utred möjligheten att bygga en ny skola vid Skälby IP
som ett första alternativ framför att bygga en ny skola vid Håkantorp”.
Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande lämnat följande
förslag till beslut:
1. Grundskolenämnden avslutar uppdraget.
2. Uppdraget avseende en ny grundskola på Skälbyområdet hanteras
vidare enligt det uppdrag som gavs den 26 januari 2021, § 13 ”Utred
möjligheten att bygga en ny skola vid Skälby IP som ett första
alternativ framför att bygga en ny skola vid Håkantorp”, och via den
ordinarie lokalplaneringsprocessen.

Yrkanden
Anna Lundberg (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag
till beslut med bifall från ordföranden själv, och att grundskolenämnden
beslutar enligt det.

Justerandes signatur
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DnrGSN 2021/00006-1.2.3

Information om lokaler och investeringar 2021

Beslut
Grundskolenämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Sara Petterson, planerare, informerar om dagsläget gällande lokalbehovet
och planering av kommande investeringar.

Justerandes signatur
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DnrGSN 2021/01265-3.6.1

Godkännande av överenskommelse om Lokalprogram och
Kalkyl 0 för nybyggnation - Vedboskolan

Beslut
Grundskolenämnden godkänner överenskommelse angående framtagande av
lokalprogram och kalkyl 0 för nybyggnation av Vedboskolan, daterad 202103-15, om 400 000 kronor.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen utreder tillsammans med teknik- och
fastighetsförvaltningen förutsättningar för att etablera en ny permanent F-6skola, Vedboskolan, i Västerås. Objektet finns med i investeringsplanen.
Det första steget i lokalförsörjningsprocessen är att ta fram ett lokalprogram
och en första kalkyl - kalkyl 0. Teknik- och fastighetsförvaltningen
uppskattar att kostnaden för detta är 400 000 kronor.
Överenskommelsen innebär att den framtida hyresgästen, det vill säga
beställande nämnd, ansvarar för kostnader för framtagande av lokalprogram
och en första kostnadskalkyl. Överenskommelser där kostnaden uppgår till
maximalt 250 000 kronor ingås, enligt grundskolenämndens
delegationsordning, av barn- och utbildningsförvaltningens direktör.
Dessa överenskommelser har tidigare benämnts som en ”riskpeng”, och
risker som kan påverka denna nybyggnation bedöms vara: För liten yta för
utemiljö, för liten yta för att få plats med samtliga funktioner inom
detaljplanen, för liten skola, det vill säga för få elever för att skolan ska bli
en bärkraftig enhet, trafiksituationen kring samt till skolan etcetera.
Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande lämnat följande
förslag till beslut:
Grundskolenämnden godkänner överenskommelse angående framtagande av
lokalprogram och kalkyl 0 för nybyggnation av Vedboskolan, daterad 202103-15, om 400 000 kronor.

Yrkanden
Anna Lundberg (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag
till beslut med bifall från ordföranden själv, och att grundskolenämnden
beslutar enligt det.

Kopia till
F astighetsnämnden

Justerandes signatur
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DnrGSN 2021/01266-6.0.1

Godkännande av överenskommelse om Lokalprogram och
Kalkyl 0 för nybyggnation - Gäddeholmskolan

Beslut
Grundskolenämnden godkänner överenskommelse angående framtagande av
lokalprogram och kalkyl 0 för nybyggnation av Gäddeholmskolan, daterad
2021-03-15, om 500 000 kronor.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen utreder tillsammans med teknik- och
fastighetsförvaltningen förutsättningar för att etablera i första hand en ny
permanent F-9-skola, Gäddeholmskolan, strax utanför Västerås. Objektet
finns med i investeringsplanen.
Det första steget i lokalförsörjningsprocessen är att ta fram ett lokalprogram
och en första kalkyl - kalkyl 0. Teknik- och fastighetsförvaltningen
uppskattar att kostnaden för detta är 500 000 kronor.
Överenskommelsen innebär att den framtida hyresgästen, det vill säga
beställande nämnd, ansvarar för kostnader för framtagande av lokalprogram
och en första kostnadskalkyl. Överenskommelser där kostnaden uppgår till
maximalt 250 000 kronor ingås, enligt grundskolenämndens
delegationsordning, av barn- och utbildningsförvaltningens direktör.
Dessa överenskommelser har tidigare benämnts som en ”riskpeng”, och
risker som kan påverka denna nybyggnation bedöms vara: För liten yta för
utemiljö, för liten yta för att få plats med samtliga funktioner inom
detaljplanen, för liten skola, det vill säga för få elever för att skolan ska bli
en bärkraftig enhet, trafiksituationen kring samt till skolan etcetera.
Barn- och utbildningsförvaltningen har lämnat följande förslag till beslut:
Grundskolenämnden godkänner överenskommelse angående framtagande av
lokalprogram och kalkyl 0 för nybyggnation av Gäddeholmskolan, daterad
2021-03-15, om 500 000 kronor.

Yrkanden
Anna Lundberg (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag
till beslut med bifall från ordföranden själv, och att grundskolenämnden
beslutar enligt det.

Kopia till
F astighetsnämnden

Justerandes signatur
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Dnr GSN 2021/00659-2.5.0

Månadsrapport för grundskolenämnden 2021 - mars

Beslut
Grundskolenämnden godkänner månadsrapport för mars 2021 och
överlämnar den till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Från och med 2019 ska alla nämnder i staden redovisa månadsrapporter till
kommunstyrelsen över det ekonomiska utfallet i förhållande till budget.
Från och med 2020 sker första månadsrapporteringen per februari.
Månadsrapportering till kommunstyrelsen görs per februari, mars, maj,
september, oktober och november.
Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande lämnat följande
förslag till beslut:
Grundskolenämnden godkänner månadsrapport för mars 2021 och
överlämnar den till kommunstyrelsen.

Yrkanden
Anna Lundberg (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag
till beslut med bifall från ordföranden själv, och att grundskolenämnden
beslutar enligt det.

Kopia till
Kommunstyrelsen

Utdragsbestvrkande
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DnrGSN 2021/00566-1.4.2

Uppföljning av verksamhetsbudget 2021

Beslut
Grundskolenämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Budgeten för verksamhetsekonomin är beslutad av grundskolenämnden den
26 januari 2021. Nämnden har efterfrågat återkommande information om hur
ekonomin utvecklas för grundskolan samt uppföljning på de skolor som har
stor avvikelse mot budget. Med stor avvikelse menas +/- 0,5 mnkr i
jämförelse mot budget för våren 2021 och +/-1 mnkr för hösten 2021.
Informationen presenteras muntligt på nämnden.

Justerandes signatur
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Dnr GSN 2021/00723-1.4.1

Planeringsunderlag 2022-2025

Beslut
Grundskolenämnden godkänner planeringsunderlaget för 2022-2025 med
föreslagna ändringar enligt Anna Lundbergs (L) och Caroline Högströms
(M) yrkanden och översänder det till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Ett led i Västerås stads planerings- och uppföljningsprocess är att nämnderna
varje vår beslutar om ett planeringsunderlag för kommande fyra år.
Planeringsunderlaget baseras på den planeringsinriktning som
kommunstyrelsen beslutat om i februari, där det finns en rad förutsättningar
att ta hänsyn till i planeringsunderlaget. Planeringsunderlaget skrivs enligt
anvisningar från stadsledningskontoret, och innefattar bland annat
beskrivningar av den demografiska utvecklingen och de ekonomiska
förutsättningarna för nämnden. Informationen i nämndernas
planeringsunderlag kommer vara underlag för Västerås stads Årsplan 20222025, som beslutas av kommunfullmäktige i oktober, och även nämndens
verksamhetsplan.
Grundskolenämnden står inför stora utmaningar under perioden 2022-2025.
Nämndens fokus är att förbättra kunskapsresultaten, så att alla barn i
Västerås kan lyckas i skolan. Detta är en utmaning, då segregation leder till
ojämna förutsättningar mellan olika elever och olika skolor. Det råder brist
på legitimerade lärare, vilket försvårar nämndens arbete för att öka andelen
behöriga lärare. Det pågår ett systematiskt kvalitetsarbete, som behöver
fortsätta för att nå bättre resultat.
Möjligheterna till kvalitetsutveckling påverkas dock av de ekonomiska
förutsättningarna. I dagsläget är nämndens ekonomi i balans. Antalet barn i
grundskoleåldern ökar, vilket medför att nämnden har behov av en utökad
ram. I kommunstyrelsens planeringsinriktning framgår inte om nämnden
kommer att kompenseras för pris- och löneökningar. Nämnden ser också
möjliga kostnadsökningar till följd av upphandling av nytt skoladministrativt
system och heltid som norm.
Utebliven kompensation för priser och löner, kostnadsökningar samt
eventuella ytterligare besparingskrav kommer att leda till att nämnden
behöver vidta åtgärder för att bibehålla en ekonomi i balans. Nämnden
kommer att besluta om vilka åtgärder som ska vidtas i samband med beslut
om budget. Den omfattning av åtgärder som behövs riskerar vara så stor att
det inte räcker med effektiviseringar, utan att det krävs besparingar. Oavsett
hur besparingarna utformas, kommer de sannolikt att påverka barns vardag
och deras möjligheter till utveckling. Konsekvenserna kan bli olika för olika
grupper av barn, där barn som är mest beroende av skolan för sin
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kunskapsutveckling riskerar att påverkas mest. Samtidigt behövs det fortsatta
satsningar för att driva vidare arbetet för att förbättra kunskapsresultaten.
Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande lämnat följande
förslag till beslut:
Grundskolenämnden godkänner planeringsunderlaget för 2022-2025 och
översänder det till kommunstyrelsen.

Yrkanden
Anna Lundberg (L) yrkar att ändringar görs i planeringsunderlag 2022-2025
enligt följande:
1. Stryk ordet "om" på sida 5, första stycket.
2. Stryk texten "Mer medel än nämnden haft behov av” och ersätt med
”Erhållit medel för fler elever än utfall” på sida 9.
Caroline Högström (M) yrkar att ändringar görs i planeringsunderlag 20222025 enligt följande: stryk texten "Det blev därmed en överkompensation
som nämnden valde att inte nyttja till verksamhet" på sidan 9, stycke 2.

Proposition
Inledningsvis finner ordföranden att det finns tre förslag till beslut, detta
enligt Anna Lundbergs (L) två ändringsyrkanden, och att
grundskolenämnden beslutar enligt dem. Därefter finner ordföranden att det
finns ett förslag till beslut, detta enligt Caroline Högströms (M)
ändringsyrkande, och att grundskolenämnden beslutar enligt det.

Kopia till
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur
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Dnr GSN 2021/01280-6.3.6

Utredning av upplägg samt konsekvenser av ett tidsbegränsat
huvudmannaskap för skola med undervisning på engelska enligt
svensk läroplan

Beslut
Grundskolenämnden godkänner återrapporten av uppdraget avseende att
utreda ett tidsbegränsat huvudmannaskap för en skola med undervisning på
engelska.

Särskilt yttrande
Caroline Högström (M), Carl-Henrik Knutsson (M), Erica Fritz Trangärd
(M) och Susanne Nordin (M) inkommer med ett särskilt yttrande enligt
följande:
”Vi ser positivt på nyetablering i Västerås och satsningar som kan gynna
näringslivet är viktigt. Därför ser vi positivt på de som vill starta IB
verksamhet i Västerås. Företagen ser behovet av detta för att kunna rekrytera
personal. Behovet av att möta nya kompetenser som vill etablera sig i
Västerås och deras familjesituation är viktigt. Förvaltningens rapport är ett
underlag för vad vi som kommun kan göra på kort sikt och vilka risker som
är kopplade till olika vägval.”

Ärendebeskrivning
Grundskolenämnden beslutade den 6 april 2021 § 99:
Grundskolenämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att
utreda ett tidsbegränsat huvudmannaskap för IB skola samt tydliggöra
upplägg och dess konsekvenser.
Nämnden önskar återrapport så snart som möjligt, helst redan i april.
Uppdraget förtydligades sedan till följande:
”Grundskolenämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda ett tidsbegränsat
huvudmannaskap för en skola med undervisning på engelska enligt svensk
läroplan. I uppdraget ingår också att tydliggöra hur ett sådant upplägg skulle
kunna se ut samt dess konsekvenser.”
Barn- och utbildningsförvaltningen har sett över vilka möjligheter som finns
för ett tidsbegränsat huvudmannaskap för en skola med undervisning på
engelska enligt svensk läroplan. Förvaltningen har också sett över vilka
möjlighet som firms för att tillfälligt bedriva engelskspråkig undervisning på
en befintlig kommunal skolenhet. Förvaltningen har sett över hur
bestämmelserna för detta ser ut i Skollagen, Skolförordningen och
Kommunallagen. Förvaltningen har också undersökt vilka konsekvenser det
skulle kunna innebära för förvaltning och verksamhet.

Utdragsbestvrkande
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Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande lämnat följande
förslag till beslut:
Grundskolenämnden godkänner återrapporten av uppdraget avseende att
utreda ett tidsbegränsat huvudmannaskap för en skola med undervisning på
engelska.

Yrkanden
Anna Lundberg (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag
till beslut med bifall från ordföranden själv, och att grundskolenämnden
beslutar enligt det.

Justerandes signatur
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DnrGSN 2021/01173-6.0.1

Information om översyn av ersättningsmodeller - pedagogisk
omsorg

Beslut
Grundskolenämnden tackar för informationen.

Arendebeskrivning
Som en del i årsplaneringen av budgetarbetet för respektive år sker en
utvärdering av ersättningsmodellerna och behov av eventuella justeringar.
Ersättningsmodellen fastställer struktur för hur ersättningen ska beräknas.
Från och med höstterminen 2019 har inte den kommunala utföraren någon
pedagogisk omsorg. Detta föranledde att barn- och utbildningsförvaltningen
inför beslut om verksamhetsplan 2021 påbörjade ett arbete med att se över
ersättningsmodellen för pedagogisk omsorg.
Grundskolenämnden beslutade den 22 september 2020 § 177, rörande
ersättningsmodell för pedagogisk omsorg, att:
Eventuell justering av ersättningarna för 2021 för pedagogisk omsorg,
fritidshem kan komma att ske utifrån kommunfullmäktiges beslut gällande
budget 2021 i november 2020.
Den nuvarande ersättningsmodellen för pedagogisk omsorg, fritidshem
gäller för 2021.
Beslut om ny ersättningsmodell ska tas av grundskolenämnden senast i juni
2021 och börja gälla från och med 1 januari 2022.
Inför beslut om ny ersättningsmodell för pedagogisk omsorg, fritidshem ska
dialog med referensgruppen för pedagogisk omsorg ske.
I samband med att den fortsatta översynen av ersättningsmodellen
genomförts har det uppmärksammats att grundskolenämnden i sitt
reglemente inte ges något ansvar för pedagogisk omsorg. Detta ansvar ges i
reglementet till förskolenämnden. Ansvaret åvilar förskolenämnden oavsett
ålder på de barn som går i pedagogisk omsorg.
Barn- och utbildningsförvaltningen gör bedömningen att ansvaret för
pedagogisk omsorg bör hållas samman av en nämnd. Det innebär att en och
samma nämnd bör fatta beslut om rätt till bidrag, tillsyn samt beslut om
ersättningsnivå för pedagogisk omsorg oavsett barnens ålder. Med anledning
av det så föreslås att det från och med år 2022 är förskolenämnden som
beslutar om ersättningen till all pedagogisk omsorg.

Justerandes signatur
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DnrGSN 2021/00722-6.0.1

Riktlinje för ansökan om tilläggsbelopp och ansökan om
omfördelning av bibass+

Beslut
Grundskolenämnden fastställer Riktlinje för ansökan om tilläggsbelopp och
ansökan om omfördelning av bibass+

Ärendebeskrivning
I skollagen (2010:800) regleras att hemkommunen ska lämna bidrag till
huvudmannen för varje bam/elev vid fristående förskole- eller skolenhet.
Bidraget ska bestå av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp.
Grundbeloppet ska täcka verksamhetens kostnader för bland annat
undervisningen, läromedel, måltider, elevhälsa och
administration. Grundbeloppet ska täcka näst intill alla barn eller elevers
stödbehov. Extra anpassningar och särskilt stöd ska rymmas inom ramen för
grundbeloppet.
Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande lämnat följande
förslag till beslut:
Grundskolenämnden fastställer Riktlinje för ansökan om tilläggsbelopp och
ansökan om omfördelning av bibass+
Förskolan, pedagogisk omsorg, förskoleklassen, grundskolan, fritidshemmet,
grundsärskolan, gymnasiesärskolan och gymnasieskolan ska kunna anpassa
sin organisation till barnens och elevernas förutsättningar och behov av
särskilt stöd inom ramen för grundbeloppet.
Om ett barn eller en elev har ett omfattande behov av särskilt stöd ska
hemkommunen till den fristående huvudmannen utöver grundbelopp lämna
ett bidrag, tilläggsbelopp, för barnet eller eleven. Tilläggsbeloppet lämnas
om det behövs en omfattande insats för barnet eller eleven. Barnet eller
eleven är i behov av ett stöd som väsentligen avviker från vad som normalt
kan hänföras till det generella stöd som skolan är skyldig att tillhandahålla
inom grundbeloppet.
De pedagogiska nämnderna har beslutat om en resursfördelningsmodell för
barn och elever i behov av omfattande särskilt stöd (BIBAS S+) inom den
kommunala förskolan och skolan. Modellen för resursfördelningen tar sin
utgångspunkt i de bestämmelser i skollagen som styr arbetet med elever i
behov av särskilt stöd samt i bestämmelserna om bidrag på lika villkor.
Under 2020 genomfördes en utredning av bibass+ och tilläggsbelopp i
samtliga skolformer. Utredningen gällde både organisation och ekonomi.
Målet med utredningen var att säkerställa en likvärdig och rättssälcer
bedömning för bibass+ och tilläggsbelopp, oavsett om ett barn och elev finns
hos en fristående eller kommunal utförare. Resultatet av utredning blev
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bland annat att ett myndighetsteam, organiserat i enheten resursplanering och
myndighet, bildades. Myndighetsteamet handlägger bland annat ansökningar
om tilläggsbelopp samt ansökan om omfördelning av bibass+.
För att ytterligare säkerställa en rättssäker och likvärdig hantering, för såväl
fristående som kommunala utförare, avseende ansökan om tilläggsbelopp
samt ansökan om omfördelning av bibass+ behöver detta regleras i en
riktlinje. Ett förslag till riktlinjen för ansökan om tilläggsbelopp samt
ansökan om omfördelning av bibass+ har därför tagits fram.
Fristående verksamheter har fått möjlighet att lämna synpunkter på förslaget
till riktlinje. De synpunkter som har kommit in har bedömts att de inte
påverkar förslaget till riktlinje.

Yrkanden
Anna Lundberg (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag
till beslut med bifall från ordföranden själv, och att grundskolenämnden
beslutar enligt det.

Kopia till
Verksamhetschef grundskoleverksamheten
Verksamhetschef hemkommun, kansli, kommunikation
Samordnare myndighetsteamet, hemkommun och kanslienheten
Strateg fristående verksamheter, hemkommun och kanslienheten
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Dnr GSN 2020/02586-6.3.3

Omprövning av beslut om delegation utifrån förordning
(2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk
verksamhet vid spridning av viss smitta

Beslut
1. Grundskolenämndens beslut från den 8 januari 2021, § 3 punkt, 1-4 samt
punkt 6 kvarstår.
2. Om nya rekommendationer/direktiv kommer från Folkhälsomyndigheten
eller Regeringen kan omprövning av beslutet behöva ske.
3. Beslutet gäller som längst till läsåret 2020/2021 slut, därefter måste nytt
beslut fattas.

Ärendebeskrivning
Med anledning av spridningen av coronaviruset (covid-19) har Regeringen
vidtagit ett antal åtgärder. Regeringen fattade den 13 mars 2020 beslut om en
ny förordning, Förordning (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i
skolväsendet vid spridning av viss smitta (FUSS). Den nya förordningen gav
bland annat huvudman för grundskola möjlighet att bedriva fjärr- och
distansundervisning vid spridning av viss smitta i de fall skolans lokaler
behövde hållas stängda för elever. Regeringen har därefter beslutat om vissa
förändringar, bland annat beslutades den 24 april 2020 om en ny paragraf i
förordningen som möjliggjorde distansundervisning för grundskolorna även i
de fall en huvudman håller skolenheten öppen. Den möjligheten gällde om
det behövdes för att lärare eller elever, utifrån den personliga situationen,
inte är eller har varit närvarande i skolenhetens lokaler därför att de följer
eller har följt en rekommendation från Folkhälsomyndigheten som avser
sjukdomen covid-19. Grundskolenämnden har sedan tidigare fattat beslut om
att distansundervisning får bedrivas utifrån detta samt delegerat till rektor att
fatta beslut om sådan distansundervisning.
Regeringen har den 8 januari 2021 fattat beslut om ytterligare förändringar,
gällande fjärr- och distansundervisning vid öppen skolenhet, i förordningen.
Ändringarna innebar att det också ges möjlighet för huvudman att bedriva
undervisning på distans, för högstadiet i grundskolan, ”om det behövs för att
lärare och elever ska kunna följa föreskrifter, allmänna råd eller
rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som avser sjukdomen covid19 och som rör kollektivtrafiken och andra allmänna färdmedel” (§ 11 b,
förordning 2020:115).
Det ges också möjlighet för huvudman att bedriva utbildning på, distans för
högstadiet i grundskolan, om det behövs för att antalet elever som är
närvarande i lokalerna samtidigt behöver begränsas för att huvudmannen ska
kunna följa föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer från
Folkhälsomyndigheten som avser sjukdomen covid-19.
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”Utöver vad som följer av 11 a och 11 b §§ får en huvudman som håller en
gymnasieskola öppen tillämpa bestämmelserna i 5, 7, 9 och 10 §§, om
antalet elever som är samtidigt närvarande i skolenhetens lokaler behöver
begränsas för att huvudmannen ska kunna följa föreskrifter, allmänna råd
eller rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som avser sjukdomen
covid-19.” (§ 11 c, förordning 2020:115)
Grundskolenämnden beslutade i januari 2021 att undervisning vid Västerås
kommunala grundskolor får bedrivas på distans, utifrån §§ 7 samt 11b eller
11c förordning (2020:115). Vidare beslutade grundskolenämnden då också
att beslutet skulle omprövas senast april 2021.
Barn- och utbildningsförvaltningen har nu sett över beslutet och återkommer
därför till nämnden med förslag kring detta. Barn- och
utbildningsförvaltningen gör bedömningen, utifrån dagens läge med covid19, att nämndens beslut från januari 2021 bör kvarstå. Vidare görs
bedömningen att nämnden bör tidsbegränsa sitt beslut att gälla till och med
läsåret 2020/2021 slut.
Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande lämnat följande
förslag till beslut:
1. Grundslcolenämndens beslut från den 8 januari 2021, § 3 punkt, 1-4 samt
punkt 6 kvarstår.
2. Om nya rekommendationer/direktiv kommer från Folkhälsomyndigheten
eller Regeringen kan omprövning av beslutet behöva ske.
3. Beslutet gäller som längst till läsåret 2020/2021 slut, därefter måste nytt
beslut fattas.

Yrkanden
Anna Lundberg (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut

Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag
till beslut med bifall från ordföranden själv, och att grundskolenämnden
beslutar enligt det.

Kopia till
VC grundskoleverksamheten 7-9 F-9 f.v.b. till berörd
Registrator Nämndenheten

Justerandes signal
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Dnr GSN 2021/00662-6.17

Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats
(EMI) 2020

Beslut
Grundskolenämnden godkänner patientsäkerhetsberättelsen för elevhälsans
medicinska insats 2020.

Ärendebeskrivning
Patientsäkerhetslagen 2010:659 infördes den 1 januari 2011 och reglerar
vårdgivarens ansvar och skyldigheter att utreda tillbud, risker och händelser.
Bland annat ska vårdgivaren årligen upprätta en patientsäkerhetsberättelse
som beskriver hur arbetet med patientsäkerhet bedrivits under året och
utvärderats. Patientsäkerhetsberättelsen ska också beskriva utveckling och
strategier för kommande år.
Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande lämnat följande
förslag till beslut:
Grundskolenämnden godkänner patientsäkerhetsberättelsen för elevhälsans
medicinska insats 2020.

Yrkanden
Anna Lundberg (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag
till beslut med bifall från ordföranden själv, och att grundskolenämnden
beslutar enligt det.
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DnrGSN 2021/01281-1.7.1

Yttrande till Skolverket över revideringen av det Allmänna rådet
med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Beslut
Grundskolenämnden antar barn- och utbildningsförvaltningens yttrande,
daterat 2021-04-20, som sitt eget och överlämnar det till Skolverket.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning
Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2014:40) om arbete med extra
anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram grundar sig i huvudsak på
bestämmelser i skollagen (2010:800). Sedan de nuvarande råden beslutades
har flera författningsändringar gjorts på området, till exempel införandet av
åtgärdsgarantin för tidiga insatser. Därutöver har det skett en ytterligare
utveckling av praxis från Skolväsendets överklagandenämnd samt
granskningar från Skolinspektionen på området. Med anledning av detta ser
Skolverket ett behov av att revidera och fastställa nya allmänna råd om
arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Flera av de
tidigare råden finns kvar men är omformulerade.
Skolverket har skickat förslaget på remiss och Västerås kommun är en av de
kommuner som fått möjlighet att svara på remissen. Remissvaret ska skickas
till Skolverket senast den 29 april.
Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande lämnat följande
förslag till beslut:
Grundskolenämnden antar barn- och utbildningsförvaltningens yttrande,
daterat 2021-04-20, som sitt eget och överlämnar det till Skolverket.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Yrkanden
Anna Lundberg (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag
till beslut med bifall från ordföranden själv, och att grundskolenämnden
beslutar enligt det.

Kopia till
Skolverket
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DnrGSN 2021/00846-6.3.5

Utökning med årskurs 6 på Fridnässkolan från och med läsåret

2021/2022
Beslut
Grundskolenämnden beslutar att Fridnässkolan utökas med årskurs 6 från
och med läsåret 2021/2022.

Ärendebeskrivning
Fridnässkolan är för närvarande grundskola med förskoleklass, årskurs 1-5
samt fritidshem.
För att möta behovet av skolplatser för elever beslutade grundskolenämnden
den 18 februari 2020 om paviljonger på Fridnässkolan, för att möjliggöra för
ytterligare elever i årskurs 5 samt för att kunna införa årskurs 6 på skolan.
Totalt uppskattades lösningen ge 75-100 nya elevplatser. Beslutet gäller
under förutsättning att de påbörjade brandskyddsåtgärderna i befintligt
skolhus avslutas av teknik-och fastighetsförvaltningen samt att erforderligt
bygglov för paviljongerna beslutas i byggnadsnämnden. Dessa
förutsättningar är nu uppfyllda och paviljongerna finns på plats. Detta
möjliggör att Fridnässkolan kan utökas med årskurs 6 från och med läsåret
2021/2022 för att möta det ökade behovet av grundskoleplatser.
Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande lämnat följande
förslag till beslut:
Grundskolenämnden beslutar att Fridnässkolan utökas med årskurs 6 från
och med läsåret 2021/2022.

Yrkanden
Anna Lundberg (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag
till beslut med bifall från ordföranden själv, och att grundskolenämnden
beslutar enligt det

Kopia till
Rektor Fridnässkolan
Organisationsgruppen BUF
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Dnr GSN 2021/00005-1.2.3

Rapportering av avvikelser avseende viktiga kvalitetsparametrar

Beslut
Grundskolenämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Vid sammanträdet informerar Erik Johansson och Maria Lindh om
avvikelser avseende viktiga kvalitetsparametrar.
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§134

Verksamhetsinformation 2021

Beslut
Grundskolenämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Vid sammanträdet informerar Helena Clementson, Maria Lindh och Erik
Johansson, verksamhetschefer om aktuellt läge i verksamheten.
Helena Clementson, verksamhetschef, informerar bland annat om:
-

Personalbortfall i restaurangenheten och vikarieförmedlingen
Skolskjutsärenden avseende Rytterne och Tegelviken.

Maria Lindh och Erik Johansson, verksamhetschefer informerar bland annat
om:
-

Rekrytering av ny rektor till Barkarö skolan

-

Resultatdialog

-

Ryktesspridning i sociala medier

-

Intensivmatte
Skolvalet.
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DnrGSN 2021/00803-1.3.7

E-förslag - Fri Skolskjuts

Beslut
Grundskolenämnden avslår e-förslaget om fri skolskjuts.

Särskilt yttrande
Erica Fritz Trangärd (M), Caroline Högström (M), Carl-Henrik Knutsson
och Susanne Nordin (M) inkommer med ett särskilt yttrande enligt följande:
”Även om vi biträder förvaltningens förslag till beslut vill vi tacka
medborgaren för ett av nämndens första E-förslag denna mandatperiod. Vi
biträder avslaget framförallt då det skulle vara väldigt dyrt så som förslaget
är formulerat men också på grund av utmaningarna kopplat till att elever går
på många olika skolor i olika områden. Det ger vissa problem för
planeringen av helt fri skolskjuts. Däremot måste det finnas goda
förutsättningar för alla elever att ta sig till sin skola. Det ställer krav på
kollektivtrafiken men också på trafiksituationen generellt runt våra skolor.
På landsbygden måste det finnas fungerade skolskjuts med trafiksäkra
busshållsplatser.”

Ärendebeskrivning
Nedanstående e-förslag har inkommit till Västerås stad den 2020-12-19.
”Idag får elever inte tillgång till skolskjuts som uppenbart skulle gynna
elevens studiegång och enligt skollagen ska eleven ha tillgång till en
anpassad skolgång som fungerar och utvecklar eleven. Idag finns det
tvärtemot vad skollagen säger en bromsande kraft där man ska spara pengar
och inte tillåta skolskjuts till skolor där elever uppenbart mår bra och
utvecklas. Vi talar alltså om morgondagens vuxna som ska bygga upp vårt
samhälle. Då läggs ansvaret på föräldrarna som ska skjutsa sina barn, tur och
retur. Skolgången blir då för en del föräldrar en klassfråga, där det blir
kostsamt att skjutsa sina barn under skolgångstiden. Föreslår istället fri
skolskjuts till både kommunala och fristående skolor som uppfyller de
läroplaner som finns och där eleverna får känna att de utvecklas, trivs och
mår bra. Då ökar deras inlärning på ett mer pedagogiskt sätt än annars. En
tanke är vad det kostar för elevernas utanförskap i socialt och ekonomiskt
framtida lidande (och samhällets!), när man inte ser till deras bästa, utan bara
ser till den kortsiktiga kostnad som uppstår i och med skolskjuts. Personalen
är företagens främsta resurs och eleverna blir framtidens främsta resurs.
Förslaget blir fri skolskjuts för alla elever.”
Barn- och utbildningsförvaltningen har lämnat följande förslag till beslut:
Grundskolenämnden avslår e-förslaget om fri skolskjuts.
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Yrkanden
Anna Lundberg (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag
till beslut med bifall från ordföranden själv, och att grundskolenämnden
beslutar enligt det.

Kopia till
Verksamhetschef utbildning och arbetsmarknad
Direktör Barn- och utbildningsförvaltningen
Kommunstyrelsen
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DnrGSN 2021/01068-6.1.1

Uppdrag - se över samverkansavtal för elever i Kvicksund

Beslut
1. Grundskolenämnden ändrar datum för återrapport av uppdrag
beslutat den 23 mars 2021, § 86, till september 2021.
2. Datum för återrapport av nämndens tidigare beslutade uppdrag, den
17 november 2020, § 250, ändras till hösten 2021.

Ärendebeskrivning
Grundskolenämnden beslutade den 23 mars 2021, § 86, att ge förvaltningen i
uppdrag att se över möjligheten att ingå avtal om överlåtelse av
hemkommunsvar för planering av skola för barn och elever boende
Kvicksund, Rytteme eller delar därav, enligt följande:
I nära samarbete med Eskilstuna kommun ser över möjligheten att ingå ett
samverkansavtal gällande skola för eleverna i Kvicksund.
I nära samarbete med Eskilstuna kommun ser över möjligheten att ingå ett
samverkansavtal gällande skola för eleverna i Rytteme eller delar därav.
Belysa vilka konsekvenser sådana avtal kan innebära.
Dessa utredningsuppdrag är huvudspår utifrån tidigare lagda uppdrag (§
250/2020) och ska därför prioriteras. Återrapport ska ske till
grundskolenämnden senast i april och övriga uppdrag förlängs till maj.
Arbetet med att utreda möjligheter och konsekvenser att ingå
samverkansavtal genomförs i samverkan med Eskilstuna kommun.
Eskilstuna kommun har meddelat att de behöver mer tid i sitt arbete för att
ligga i fas med Västerås stad. Datum för när uppdraget kan återrapporteras
behöver därför ändras. B am- och utbildningsförvaltningen föreslår att
återrapport av uppdraget att visa på möjligheter och konsekvenser att ingå
samverkansavtal flyttas till september 2021. Detta innebär även att
återrapport av det uppdrag som nämnden beslutat om den 17 november
2020, § 250, behöver flyttas till hösten 2021.
Konsekvenserna av att senarelägga datum för återrapport till nämnd innebär
att ett eventuellt nytt avtal inte kommer att kunna gälla förrän tidigast läsåret
2022/2023.
Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande lämnat följande
förslag till beslut:
1. Grundskolenämnden ändrar datum för återrapport av uppdrag
beslutat den 23 mars 2021, § 86, till september 2021.
2. Datum för återrapport av nämndens tidigare beslutade uppdrag, den
17 november 2020, § 250, ändras till hösten 2021.
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Yrkanden
Anna Lundberg (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag
till beslut med bifall från ordföranden själv, och att grundskolenämnden
beslutar enligt det.

Justerandes signatur
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Dnr GSN 2021/01646-1.3.6

§137

Hantering inför läsår 2021/2022 för elever folkbokförda i Västerås
med placering på Tegelviksskolan

Beslut
Grundskolenämnden beslutar att inte genomföra några ändringar av
planering av skola för elever bosatta i Mellansundet/Nyckelön och Rytterne
inför läsår 2021/2022, i avvaktan på återrapport av följande uppdrag:
•

planering av skola för elever bosatta i Mellansundet/Nyckelön och
Rytterne,

•

samt möjlighet att ingå avtal med Eskilstuna kommun om planering
av skola för dessa elever.

Reservation
Caroline Högström (M), Carl-Henrik Knutsson (M) och Erica Fritz Trangärd
(M) reserverar sig mot beslutet enligt följande:
”Likt våra tidigare förslag vill vi hitta en smidig, hållbar lösning för eleverna
boende på Rytterne som går på Tegelvikens skola. De har idag planerad
skola Dingtuna/Nybygge men går på Tegelvikens skola i Eskilstuna
kommun. Förvaltningen har ett pågående uppdrag att ta fram ett nytt avtal
för en långsiktig lösning. Men samtidigt måste vi lösa det på kort sikt. Vi vill
undvika att en liknande situation som i våras/somras uppstår där 40 elever
plötsligt fick sin skolskjuts indragen. Det säkraste sättet för att undvika detta
är att de behandlas på samma sätt som övriga elever boende i
Mellansundet/Nyckelön. Därför reserverar vi oss mot beslutet och
förespråkar vårt eget yrkande.
att Grundskolenämnden beslutar att elever bosatta i Mellansundet/Nyckelön
och Ryttterne inför läsåret 2021/2022 har samma planerad skola i avvaktan
på återrapport av följande uppdrag:
Planering av skola för elever bosatta i Mellansundet/Nyckelön och Rytterne,
samt möjlighet att ingå avtal med Eskilstuna kommun om planering av skola
för dessa elever.”

Särskilt yttrande
Vicki Skure Eriksson (C) och Jonathan Taki (C) inkommer med särskilt
yttrande enligt följande:
”Detta läsår har hanteringen av skolskjuts och information till
vårdnadshavare och elever i Rytterne som går på Tegelviken varit bristfälligt
hanterat. Föräldrar i Rytterne har själva tvingats skjutsa sina barn till
Tegelviksskolan trots att det varit möjligt för Västerås stad att ombesörja
skolskjuts likt tidigare år. Vi i Centerpartiet anser att Västerås stad bör
fortsätta erbjuda skolskjuts till Tegelviken för elever boendes i Rytterne. Nu

Justerandes signatur

Utdragsbestvrkande

44 (48)

VÄSTERÅS STAD
Grundskoienämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-04-28

finns tydliga domslut som visar att de har rätt till skolskjuts till Tegelviken
och därför anser vi att skolskjutsen ska återinföras snarast och också ge
eleverna trygghet inför kommande läsår.”
Anna Lundberg (L), Alexandra Olsson (S) och Jakop Yildiz (S) inkommer
med särskilt yttrande enligt följande:
”Frågan om skolskjuts för elever boende i Kvicksund, Mellansundet och
Rytterne som går i skolan i Tegelviken, Eskilstuna har utretts av
grundskoienämnden under 2020/2021.
Flera utredningar och uppdrag har beslutats med mål att hitta en långsiktig
och hållbar lösning som både utgår utifrån lagstiftningen, tillmötesgår
elevers önskemål och där vi kan komma överens med Eskilstuna kommun.
Att göra förändringar av planerad skola innan det arbetet slutförts vore inte
bara oklokt utan skulle också riskera möjligheterna för en hållbar och
långsiktig lösning.
Att som en del partier vill ange planerad skola för elever i Rytterne utan
motsvarande beslut från Eskilstuna kommun skulle få konsekvenser inte bara
för möjligheten att komma fram till ett nytt avtal utan också för de elever
som bor i Rytterne och som idag går på en skola i Västerås. Ett sådant beslut
skulle innebära att de eleverna tex förlorar sin rätt till skolskjuts i Västerås.
Det är viktigt att även ta hänsyn till dessa elevers rätt till information i god
tid och val av skola då rättsläget är oklart samt då utredningar och
diskussioner med Eskilstuna fortfarande pågår. Alla elever som bor i
Rytterne väljer inte att gå på Tegelvikens skola.”

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att se över planerad
skola för elever i Rytterne och Kvicksund och därtill presentera förslag på
eventuella förändringar avseende planerad skola för dessa elever samt om
det får påverkan för några av Västerås stads kommunala skolors planering
och dimensionering. Grundskoienämnden har också beslutat att ge
förvaltningen i uppdrag att se över möjligheten att ingå ett avtal med
Eskilstuna kommun gällande planering av skola i Eskilstuna kommun för
elever bosatta i Mellansundet/Nyckelön, respektive Rytterne.
Uppdraget att utreda möjligheten att ingå avtal med Eskilstuna har varit
prioriterat för förvaltningen, enligt det beslut som fattats av nämnden. Detta
uppdrag bereds i samverkan med Eskilstuna kommun.
Förvaltningen har haft för avsikt att de uppdrag som beslutats ska
återrapporteras innan sommaren 2021 för att eventuella beslut om planering
av skola skall vara fattade inför kommande läsår. Förutsättningarna att bli
klara innan sommaren har ändrats under vårens beredningsarbete. Bland
annat har Eskilstuna meddelat att de inte kommer hinna ligga i fas med ett
motsvarande uppdrag som kan återrapporteras innan sommaren. Detta får till

Justerandes signatur

Ou-

Utdragsbestvrkande

45 (48)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-04-28

VÄSTERÅS STAD
Grundskolenämnden

följd att återrapporteringen av uppdraget att se över möjligheten att ingå ett
avtal med Eskilstuna kommun behöver ändras till hösten 2021. Detta innebär
också att uppdraget kring planering av skola för berörda elever kan
rapporteras förs till hösten.
I avvaktan på att förvaltningen berett färdigt de uppdrag som nämnden
beslutat om, utifrån nämndens prioritering, föreslår barn- och
utbildningsförvaltningen att inga förändringar genomförs i dagsläget.
Detta innebär att skolskjuts under läsår 2021/2022 fortsatt kommer att
anordnas till Tegelviken för elever bosatta i Mellansundet och på Nyckelön.
Skolskjuts för elever boende i Rytteme kommer att prövas utifrån
ekonomiska eller organisatoriska svårigheter, med beaktande av de domar
som inkommit beträffande skolskjuts till Tegelviken för elever i Rytteme.
Anordnande av skolskjuts till Tegelviken kan, utifrån vad bam- och
utbildningsförvaltningen kommer fram till i den pågående utredningen,
komma att ändras inför läsår 2022/2023.
När utredningen är klar kommer elever och vårdnadshavare i god tid, inför
läsår 2022/2023, få information om eventuella förändringar eller det upplägg
som kommer att gälla.
Barn- och utbildningsförvaltningen har lämnat följande förslag till beslut:
Grundskolenämnden beslutar att inte genomföra några ändringar av
planering av skola för elever bosatta i Mellansundet/Nyckelön och Rytterne
inför läsår 2021/2022, i avvaktan på återrapport av följande uppdrag:
•

planering av skola för elever bosatta i Mellansundet/Nyckelön och
Rytterne,

•

samt möjlighet att ingå avtal med Eskilstuna kommun om planering
av skola för dessa elever.

Yrkanden
Alexandra Olsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Anna Lundberg (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Caroline Högström (M) yrkar att grundskolenämnden beslutar att elever
bosatta i Mellansundet/Nyckelön och Ryttteme inför läsåret 2021/2022 har
samma planerad skola i avvaktan på återrapport av följande uppdrag:
Planering av skola för elever bosatta i Mellansundet/Nyckelön och Rytteme,
samt möjlighet att ingå avtal med Eskilstuna kommun om planering av skola
för dessa elever.

Proposition
Inledningsvis finner ordföranden att det finns två förslag till beslut, dels
förvaltningens förslag till beslut med bifall från Alexandra Olssons (S) och
Anna Lundbergs (L), dels enligt Caroline Högströms (M) yrkande.
Ordförande föreslår en propositionsordning där förslagen ställs emot
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varandra, propositionsordningen godkänns och genomförs. Ordföranden
finner att grundskolenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till
beslut.

Kopia till
Verksamhetschef hemkommun, kansli och kommunikation
Verksamhetschef utbildning och arbetsmarknad
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Övriga frågor

Ärendebeskrivning
Inga övriga frågor.

Justerandes signatur

Utdragsbestvrkande

48 (48)

