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Frånvarande ledamöter
Cristina Estay (S)
Marie Sundström (MP)
Pauline Sturesson (KD)

Närvarande ersättare
Mikael Eriksson (S)
Reidun Andersson (C)
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Rasmus Persson förvaltningsdirektör 
Sofi Simonsson nämndsekreterare
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§66 Dnr KDNS 1809972-

Beslut om offentliga ärenden och fastställande av 
föredragningslista

Beslut
Kommundelsnämnden godkänner föredragningslistan. Ärendet är inte 
offentligt.

Ärendebeskrivning
Kommundelsnämnden beslutar vilka ärenden i föredragningslistan som ska 
vara öppna för allmänheten.

Justerandgs signatur Utdragsbestvrkande
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§65 Dnr KDNS 1809612-

Val av proto ko Iljuste ra re och tillkännagivande av protokollets 
justering

Beslut
Kommundelsnämnden utser Irene Hagström att justera dagens protokoll 
tillsammans med ordförande den 5 maj 2022.

Justerandes signatur UtdragsbestvrkandeJusterandes signatur Utdragsbestvrkande
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§67 Dnr KDNS 2022/00208-6.3.1

Beslut- Erbjuda placering av elever från Ukraina i tillfällig 
förberedelseklass

Beslut
Skultuna kommundelsnämnd beslutar
Att elever som kommer från Ukraina och är bosatta i Skultuna kommundel, 
som har uppehållstillstånd med tillfälligt skydd, placeras på en grundskola i 
Västerås stad där en tillfällig förberedelseklass finns inrättad om en placering 
på en kommunal grundskola önskas.

Ärendebeskrivning
EU har beslutat om att aktivera massflyktsdirektivet. Det innebär att 
personer från Ukraina kan få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd 
(uppehållstillstånd med tillfälligt skydd). Massflyktsdirektivet ger de barn 
och ungdomar, under arton år, som har beviljats tillfälligt skydd rätt till 
utbildning på samma sätt som barn och unga bosatta i Sverige. Barn och 
ungdomar som har fått ett uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller som 
är asylsökande ska tas emot i skolan så snart det är lämpligt med hänsyn till 
deras personliga förhållanden. Men de bör tas emot senast en månad efter 
ankomsten.
Organisering av skola för elever med uppehållstillstånd med tillfälligt skydd
Det råder en osäkerhet kring hur många barn och unga som kommer att 
komma till Västerås kommun och till Skultuna kommundel vilket innebär 
vissa utmaningar i planering av skola. Grundskoleverksamheten i barn och 
utbildningsförvaltningen har sett över vilka möjligheter som finns inom 
dagens organisation för att på bästa möjliga sätt kunna möta de elever som 
kommer från Ukraina och skapa en bra skolgång för de eleverna.
Mottagandet av nyanlända sker bäst i en skola som utifrån elevens 
förutsättningar och behov organiserar en undervisning som signalerar höga 
förväntningar på eleven och som genomsyras av ett tillåtande klimat med 
respekt för vars och ens språkliga och kulturella bakgrund. En viktig 
framgångsfaktor blir därför att kunna åstadkomma en flexibel organisation 
för utmaning och fortsatt stöttning. Utbildningsenheten i Skultuna 
kommundelsförvaltnings bedömning är att det inte är möjligt att 
tillhandahålla medarbetare med ukrainsk språkkompetens på våra skolor i 
den omfattning det skulle behövas för att täcka ett behov som skulle kunna 
uppstå.
Grundskolenämnden har utifrån det tagit beslut om tillfällig organisering av 
skolgång för de elever som kommer från Ukraina och har fått 
uppehållstillstånd med tillfälligt skydd. Beslutat är att tillfälliga

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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förberedelseklasser i grundskola, till en början, organiseras på ett par av de 
kommunala grundskolorna. En F-6 skola och en 7-9 skola. De tillfälliga 
förberedelseklasserna kommer att organiseras i årskursgrupperna 1-3, 4-6 
och 7-9.
Elever från Ukraina som ska placeras i förskoleklass kommer att, om de 
önskar gå på en kommunal skola, placeras på en skola där en tillfällig 
förberedelseklass organiseras. Om det kommer fler elever från Ukraina än 
det finns platser kommer beslut kunna fattas om att fler tillfälliga 
förberedelseklasser startas upp på ytterligare kommunala grundskolor.
Elever kommer då kunna placeras även på dessa skolor enligt samma princip 
som beskrivits ovan. Eleverna kommer från början att ges all sin 
undervisning i den tillfälliga förberedelseklassen för att sedan successivt, 
utifrån elevens behov, förutsättningar och kunskaper, komma in i ordinarie 
undervisningsgrupp. Eleverna kommer att ha möjlighet att önska en 
fristående skola men om en kommunal grundskola önskas så kommer en 
plats att anvisas på någon av de skolor där de tillfälliga förberedelseklasserna 
finns.
Det innebär också att den planerade skolan för dessa elever kommer att bli 
någon av de kommunala skolor där dessa tillfälliga förberedelseklasser finns. 
Att placera elever enligt beskrivningen ovan innebär att avsteg kommer att 
göras från skollagens reglering avseende placering vid en skolenhet. Bland 
annat då en skola nära hemmet kan komma att åsidosättas.
Skolskjuts
En elev kan ha rätt till skolskjuts till den planerade skolan, om eleven går i 
förskoleklass och grundskola, och avståndet till den planerade skolan 
överstiger:
8 2 kilometer för elev i årskurs f-3,
* 3 kilometer för elev i årskurs 4-6, samt 
» 4 kilometer för elev i årskurs 7-9.
Fritidshem
När föräldrar arbetar eller studerar eller om eleven har ett eget behov på 
grund av familjens situation i övrigt, har eleven rätt till utbildning i 
fritidshemmet. Elever till föräldrar som arbetar eller studerar, ska erbjudas 
utbildning i fritidshemmet i den omfattning som behövs med hänsyn till 
föräldrarnas arbete eller studier.
En elev i förskoleklass och grundskola ska erbjudas utbildning i fritidshem 
vid eller så nära som möjligt den skolenhet där eleven får utbildning. Vilket 
innebär att utgångspunkten är att fritidshem erbjuds på den skolenhet där 
eleven går.
Om det kommer fler elever från Ukraina än det finns möjlighet för de skolor 
där en tillfällig förberedelseklass organiseras att ta emot kommer beslut

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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kunna fattas om att erbjuda elever bosatta i Skultuna plats på en av Skultuna 
kommundelsnämnds grundskolor.

Kopia till
Barn och utbildningsförvaltningen

Justerandes signatur Utdraasbestvrkande


