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Barn- och ungdomsnämnden 
 
Kallelse och föredragningslista 
 

Enligt uppdrag  Ordförande Vasiliki Tsouplaki 
 
Sammanträdesdatum             5 mars 2013 
 
Plats och tid Stadshuset, A391, kl 09:00-16:00 
 
Förmöten Kl. 08.00-09.00 
 Majoriten i D240  
 Oppositionen i egna lokaler  
 
Ledamöter Ordförande Vasiliki Tsouplaki (V) 
 1:e vice ordförande Anders Teljebäck (S) 
 2:e vice ordförande Mikael Damsgaard (M) 
  Ana Andric (S) 
  Per-Åke Olofsson (S) 
  Monica Nordgren (MP) 
  Lasse Wahlberg (MP) 
  Caroline Högström (M) 
  Christina Alman (M) 
  Anna Östholm (FP) 
  Vicki Skure Eriksson (C) 
 
Ersättare Anne Hübinette (S) 
 Marie Rubertsson Nerén (S) 
 Maria Kesselring (S) 
 Malin Pettersson (MP) 
 Tony Lorenzi (V) 
 Fanny Wallin (V) 
 Frank Pettersson (M) 
 James Harrison (M) 
 Jonathan Arvidsson (M) 
 Jenny Boström (FP) 
 Amanda Agestav (KD) 
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Allmänhetens frågestund 
 

1.  
Protokolljustering 
 
Förslag till beslut: 
Barn- och ungdomsnämnden utser NN att tillsammans med ordföranden 
justera dagens protokoll. Förslag 1: Lasse Wahlberg (MP) 2: Per-Åke 
Olofsson (S) 
 
 
2.  
Godkännande av föredragningslistan  
 
Förslag till beslut: 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner föredragningslistan. 
 
Ärendebeskrivning 
Ärende 1-4, 9, 22, 24, 26-27 behandlas endast muntligen. 
 
 
3.  
Offentliga ärenden  
 
Förslag till beslut: 
Ärende 1-28 är offentliga. 
 
Ärendebeskrivning 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar vilka ärenden i föredragningslistan 
som ska vara öppna för allmänheten.  
 
 
4.  
Direktören informerar 
 
Ärendebeskrivning 
Direktören informerar nämnden om aktuella frågor.  
 
 
5.  
Redovisning av postlista 
 
Förslag till beslut: 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen.  
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6.  
Godkännande av delegationsbeslut  
 
Ärendebeskrivning 
Beviljade och avslagna skolskjutsar 
2013/182-BaUN, 2013/653-BaUN 
  
Resursfördelning mellan barn- och ungdomsnämnden, utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden och nämnden för funktionshindrade avseende 
skolbarnsomsorgen enligt LSS 
2013/399-BaUN 
 
Beviljat tilläggsbelopp för enskild elev  
2010/29-BaUN, 2012/205-BaUN, 2012/247-BaUN, 2013/62-BaUN, 
2012/360-BaUN, 2012/375-BaUN 
 
Avslag på tilläggsbelopp för enskild elev  
2012/673-BaUN, 2011/435-BaUN, 2012/466-BaUN, 2012/373-BaUN, 
2012/454-BaUN 
 
Avslag på ansökan om tilläggsbelopp för enskilt barn 
2012/677-BaUN, 2012/674-BaUN, 2012/676-BaUN, 2012/11-BaUN, 
2013/105-BaUN, 2013/106-BaUN 
 
Attestförteckning för barn- och utbildningsförvaltningen 
2013/410-BaUN 
 
Attestförteckning för grundskola i barn- och utbildningsförvaltningen 
2013/427-BaUN 
 
Anställningsbeslut för barn- och utbildningsförvaltningen perioden 2013-
01-01--2013-01-31 
2013/476-BaUN 
 
Avtal för konsultuppdrag - Upphandlingsprojekt för nytt systemstöd för 
skoladministration 
2013/373-BaUN 
 
Yttrande i ärende avseende skolsituationen för grundskoleelev  
2013/477-BaUN 
 
Förskoleplats för enskilt barn  
2013/655-BaUN 
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7. Dnr: 2013/42-BaUN(7)  
Beslut - Godkännande av verksamhetsberättelse och 
kvalitetsredovisning 2012 för pedagogiska nämnderna 
Handläggare: Marie Eklund  
 
Förslag till beslut: 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner verksamhetsberättelsen och 
kvalitetsredovisningen för pedagogiska nämnderna 2012. 
 
Ärendebeskrivning 
Varje år upprättar de pedagogiska nämnderna en verksamhetsberättelse 
och kvalitetsredovisning för att beskriva året som gått och för att blicka 
framåt. Verksamhetsberättelsen och kvalitetsredovisningen speglar 
nämndernas, stabens samt verksamheternas arbete och resultat. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har i en tjänsteskrivelse den 25 
februari 2013 lämnat förslag till beslut. 
 
 
8. Dnr: 2013/530-BaUN(3)  
Beslut - Uppdrag att föreslå organisation för elevhälsoarbetet 
Handläggare: Teddy Söderberg  
 
Förslag till beslut: 
Barn- och ungdomsnämnden tar barn- och utbildningsförvaltningens 
förslag om organisation av elevhälsoarbetet daterat 12 februari 2013 som 
sitt eget och beslutar i enlighet med förslaget. 
 
Barn- och ungdomsnämnden ger verksamheten i uppdrag att omgående 
påbörja förberedande arbete för att kunna starta läsåret 2013/2014 med ny 
organisation för elevhälsoarbetet i enlighet med beslutet.  
 
 
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit över proAros arbete vad 
gäller översyn av organisationen för elevhälsan. Utifrån de förslag som 
tagits fram i tidigare utredningar, av Bättra Konsult AB 2011 samt från 
internt sammansatta arbetsgrupper har barn- och utbildningsförvaltningen 
skrivit fram ett förslag till beslut till de båda pedagogiska nämnderna.  
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har i en tjänsteskrivelse den 26 
februari 2013 lämnat förslag till beslut. 
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9. Dnr: 2013/683-BaUN(1)  
Information - Skolomställning - enheters kapacitet med mera  
Handläggare: Roland Axelsson/CG Karlsson  
 
Ärendebeskrivning 
I december 2012 beslutade nämnden om en tidplan för faktaredovisning av 
skolornas situation vad gäller elevunderlag, befolkningsprognoser och 
elevflöden. Nu redovisas skolornas kapacitet och de förändringar som skett 
under åren sedan skolorna byggdes. 
 
 
10. Dnr: 2013/532-BaUN(1)  
Beslut - Inriktningsbeslut för ombyggnad av Bäckbyhuset 
Handläggare: Roland Axelsson/CG Karlsson  
 
Förslag till beslut: 
Barn- och ungdomsnämnden uppdrar till fastighetskontoret att genomföra 
projektering av Bäckbyhuset. 
 
Ärendebeskrivning 
Fullmäktige har beslutat att avsätta investeringsmedel för ombyggnation 
av Bäckbyhuset. Detta som en del i den i kommunsstyrelsen beslutade 
satsningen på Bäckby, för att stärka integrationen, öka kvaliteten i skolan, 
öka tryggheten i vardagen och ta fram ett planprogram för Bäckby. 
Skisser har tagits fram och kostnadsberäknats just nu. 
 
Skolan i Bäckbyhuset har i förslaget ca 600 m² som är speciallokaler som 
kan hyras ut till andra.  50% av idrottshallen och matsal/samlingssal, 
knappt 1900 m² hyrs av skolan. Återstående 50% av idrottshallen hyrs av 
KifN för föreningslivet. Samlingssalen övriga 50% föreslås hyras av de 
övriga fyra verksamheterna i huset.  Den gemensamma entrén delas på de 
fem verksamheterna i huset, vilket innebär att drygt 1200 m² delas i 
femtedelar. Ombyggnationen har uppskattats kosta 15 mkr. Detta behöver 
nu detaljstuderas. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har i en tjänsteskrivelse den 25 
februari 2013 lämnat förslag till beslut. 
 
 
11. Dnr: 2013/536-BaUN(1)  
Beslut - Igångsättandet av byggnation rörande Bäckbyskolan- 
och Hällbyskolan 
Handläggare: Roland Axelsson/CG Karlsson 
 
Förslag till beslut: 
Barn- och ungdomsnämnden uppdrar till fastighetskontoret att genomföra 
ombyggnationen av Bäckby- och Hällbyskolan. 
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Ärendebeskrivning 
Nämnden beslutade den 3 oktober 2012 att en ny skolenhet, med en 
skolledning, skapas för årskurserna F-9 på Bäckby. Skolans verksamhet 
ska förläggas till de båda lokaler som idag inrymmer Hällbyskolan och 
Bäckbyskolan. De yngre eleverna placeras i Hällbyhuset. De äldre 
eleverna placeras i Bäckbyhuset. Fullmäktige har beslutat att avsätta 
investeringsmedel för ombyggnation av den gemensamma Bäckby- och 
Hällbyskolan. Ritningar har tagits fram och kostnadsberäknats. 
Sofiaskolan flyttar in i Hällbyhuset och F-3 är kvar, matsal, rörelsehall, 
arbetsrum, entréer och dylikt samnyttjas av husets olika verksamheter. 
Ombyggnationen av Sofiaskolans flytt in i Hällbyhuset beräknas till 12 
mkr. Anpassningen av återstående lokaler för årskurs F-3 är inte idag 
slutgiltigt beräknat.  
 
Skolan i Bäckbyhuset har i förslaget knappt 4000 m² egna lokaler, varav ca 
600 m² är speciallokaler som även han hyras ut till andra. Dessutom bär 
skolan 50% av idrottshallen och matsal/samlingssal, knappt 1900 m² (850 
m²). Den gemensamma entrén delas på de fem verksamheterna i huset, 
vilket innebär att drygt 1200 m² delas i femtedelar. Bäckbyskolan minskar 
sina ytor med ungefär 2600 m². Ritningar har tagits fram och 
kostnadsberäknats till 6,3 mkr. Detta innebär att skolan får en hyra efter 
ombyggnaden på ca 5,8 mkr. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har i en tjänsteskrivelse den 25 
februari 2013 lämnat förslag till beslut. 
 
 
12. Dnr: 2012/530-BaUN(9)  
Beslut - Kollegialt lärande för Västerås stads skolverksamheter  
Handläggare: Bengt Larsson  
 
Förslag till beslut: 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner att programmet för Kollegialt 
lärande ska erbjudas till de skolor som önskar delta. Programmet har 
tidigare beskrivits under det amerikanska namnet ”Peer assistance 
programe” vid nämndens sammanträde 2012-12-12. Om intresset blir så 
stort att alla skolor inte kan erbjudas deltagande direkt ska en plan för 
gnomförande tas fram där skolor med särskilda behov prioriteras. 
 
Ärendebeskrivning 
Skolverket beskriver kollegialt lärande som en nyckelfaktor för 
framgångsrik skolutveckling. Mot bakgrund av detta har proAros 
genomfört ett pilotprojekt för framtagande av en modell som är anpassad 
för Västerås stads skolor.  
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Under december 2011 till januari 2012 har underlag för 
klassrumsobservationer tagits fram. Ett pilotprojekt har genomförts med 
23 lärare på 9 grundskolor. Syftet med programmet för kollegialt lärande, 
alltså att lära från de bästa pedagogerna för att på bred front: 
• förbättra elevernas studieresultat 
• ge alla elever lika möjligheter att uppnå goda resultat 
• utarbeta en systematik i att ständigt utveckla det pedagogiska arbetssättet 
 
Duktiga ämnespedagoger med rätt ämneskompetens ska utses och utbildas 
för att kunna delta i programmet för kollegialt lärande. De ska kunna vara 
rektorerna behjälpliga i att höja undervisningskvaliteten inom skolområdet, 
men också bistå andra skolområden. Tjänsterna ska kunna ses som en 
möjlig karriärväg. 
 
Projektet föreslås finansieras via utvecklingsmedel och budgetreserv. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har i en tjänsteskrivelse den 25 
februari 2013 lämnat förslag till beslut. 
 
 
13. Dnr: 2011/738-BaUN(13)  
Beslut - Utredningsuppdrag rörande utökad undervisningstid i 
grundskolan 
Handläggare: Tord Karlsson  
 
Förslag till beslut: 
Barn och utbildningsförvaltningen föreslår att barn- och ungdomsnämnden 
beslutar att godkänna utredningen och skicka utredningen vidare till 
kommunfullmäktige. 
 
Ärendebeskrivning 
I en motion till kommunfullmäktige yrkar Mikael Damsgaard (M), 
Ragnhild Källberg (FP), Maria Lindelöf (KD), Elisabeth Unell (M) och 
Lars Kallsäby (C) att kommunfullmäktige beslutar att utreda i vilken 
utsträckning undervisningstiden kan utökas i grundskolan. Den 6 
september 2012 beslutade kommunfullmäktige att bifalla motionen samt 
att uppdra år barn- och ungdomsnämnden att utreda i vilken utsträckning 
undervisningstiden kan utökas i grundskolan. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har i en tjänsteskrivelse den 19 
februari 2013 lämnat förslag till beslut. 
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14. Dnr: 2011/429-BaUN(31)  
Beslut gällande Västerås stads fritidshem 
Handläggare: Per-Inge Hellman  
 
Förslag till beslut: 
Fyra dagar per år stänga verksamheten för planering, utvärdering och 
kompetensutveckling. 
 
Ärendebeskrivning 
ProAros lärande och utbildning fick i uppdrag från barn- och 
ungdomsnämnden att 
 
-Identifiera vilka fritidshem som behöver säkerställa en god och 
ändamålsenlig miljö 
-Identifiera brister samt föreslå åtgärder tillsammans med en tidplan 
-Beskriva personaltäthet och aktuellt kompetensläge 
-Upprätta en plan for kompetenshöjande insatser på kort- och lång sikt 
-Beskriva hur det systematiska kvalitetsarbetet ska systematiseras 
 
Uppdraget återrapporterades till barn- och ungdomsnämnden den 7 
november 2012, § 162. Utifrån kartläggningen, ledarforum och 
mätningarna framkommer det att det finns behov av ytterligare två 
kompetensutvecklingsdagar per år for fritidshemmen till totalt fyra 
stängningsdagar per år för fritidshemmen. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har i en tjänsteskrivelse den 8 februari 
2013 lämnat förslag till beslut. 
 
 
15. Dnr: 2013/43-BaUN(11)  
Beslut - Upphandling av öppen fritidsverksamhet för 10-12-
åringar och fritidsgårdsverksamhet 
Handläggare: Per-Inge Hellman 
 
Förslag till beslut: 
Barn- och utbildningsnämnden ger i uppdrag till beställarverksamheten 
inom barn- och utbildningsförvaltningen att genomföra en ny upphandling 
inom samma upphandlingsområden tidigare med en avtalsperioden på 4 år.  
 
Ärendebeskrivning 
Grundskolenämnden genomförde 2008 två upphandlingar vid ett och 
samma tillfälle för verksamhetsformerna öppen fritidsverksamhet för 10-
12 åringar och fritidsgårdsverksamhet. Upphandlingsområdena var 
Bjurhovda, Malmaberg och Haga samt området Vallby och Västra 
förstaden. Avtalet var på 4 år och har förlängts med 1 år, avtalet går ut 
20131231.  
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Idag är det proAros och verksamhetsområdet fritid och förebyggande som 
driver verksamheterna i respektive upphandlingsområde.    
 
Beställarverksamheten inom Barn- och utbildningsförvaltningen bör nu få 
i uppdraget att förbereda en ny upphandling för en avtalsperiod om 4 år 
eller att besluta om att fortsätta med verksamheterna i kommunal drift.  
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har i en tjänsteskrivelse den 26 
februari 2013 lämnat förslag till beslut. 
 
 
16. Dnr: 2013/544-BaUN(3)  
Informations- och kommunikationsteknik (IKT) i kommunal 
verksamhet i Västerås 
Handläggare: Bitte Henriksson/Kenneth Wiberg  
 
Ärendebeskrivning 
Bakgrund samt en nulägesbeskrivning vad det gäller 
verksamhetsutveckling kring undervisning och lärande med stöd av 
informations- och kommunikationsteknik (IKT) i kommunal verksamhet i 
Västerås kommer att ges vid nämnden. Information kommer bland annat 
att ges om vilka krav nya/reviderade nationella styrdokument ställer i 
frågan om IKT och lärande. 
 
En nulägesbeskrivning kring det rådande teknikläget samt hur den används 
i undervisningen kommer också att presenteras. 
 
 
17. Dnr: 2012/282-BaUN(22)  
Beslut - Antagande av styrdokumentet ”Beslut angående utköp 
av personlig dator” 
Handläggare: Kenneth Wiberg/Jörgen Österberg 
 
Förslag till beslut: 
1. Barn- och ungdomsnämnden antar styrdokumentet ”Beslut angående 
utköp av personlig dator”.  
 
2. Styrdokumentet gäller retroaktivt från 1 januari 2013. 
 
Ärendebeskrivning 
Frågan om antagande av styrdokumentet ”Beslut angående utköp av 
personlig dator” bordlades vid nämndens sammanträde den 12 december 
2012, § 180, samt återremitterades vid sammanträdet den 29 januari 2013, 
§ 11. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har i en tjänsteskrivelse den 26 
februari 2013 lämnat förslag till beslut. 
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18. Dnr: 2013/564-BaUN(5)  
Beslut - Pedagogiska skolgårdar - godkännande av rapport 
Handläggare: Haidi Bäversten  
 
Förslag till beslut: 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner rapporten och Naturskolan 
Askövikens förslag till arbetsmodell för Pedagogiska skolgårdar 2013-
2015. 
 
Ärendebeskrivning 
Barn- och ungdomsnämnden beslöt 2011-12-15 att uppdra åt Naturskolan 
Asköviken att kartlägga förskolor och skolors behov av 
skolgårdsutveckling, under året arbeta med metodutveckling i pilotprojekt 
och att föreslå en långsiktigt hållbar modell för utveckling av pedagogiska 
utemiljöer. Naturskolan Asköviken har under 2012 avlagt en lägesrapport 
och nu inkommit med en rapport över arbetet 2012 och ett förslag till 
arbetsmodell för Pedagogiska skolgårdar 2013-2015. Rapporten - 
Pedagogiska Skolgårdar 2012- ett projekt med yttre lärandemiljö i fokus - 
visar på ett stort behov av skolgårdsutveckling och ett lika stort intresse för 
inspiration och fortbildning kring användningen av skolgården som ett 
pedagogiskt utomhusklassrum. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har i en tjänsteskrivelse den 25 
februari 2013 lämnat förslag till beslut. 
 
 
19. Dnr: 2011/100-BaUN(40)  
Information - Uppföljning av utbildningsplan 2011 - 2015 
Handläggare: Marie Eklund  
 
Ärendebeskrivning 
Information om uppföljning av utbildningsplan 2012. 
 
 
20. Dnr: 2011/687-BaUN(24)  
Information - Redovisning av inkomna synpunkter och 
klagomål 
Handläggare: Marie Eklund 
 
Ärendebeskrivning 
Information om sammanställt resultat för inkomna synpunkter och 
klagomål under andra halvåret 2012. 
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21. Dnr: 2012/280-BaUN(9)  
Information - Uppföljning lärarlönesatsningen för fristående 
skolor  
Handläggare: Christel Modin  
 
Ärendebeskrivning 
Staden har tillfört 9,7 Mkr till en extra lärarlönesatsning 2012. Detta är en 
återrapport hur det har använts och fördelats hos den fristående utföraren.  
 
 
22. Dnr: 2013/531-BaUN(3)  
Information - Översynen av restaurangenheten och 
bemanningstjänst 
Handläggare: Tord Karlsson  
 
Ärendebeskrivning 
I beslutsunderlaget till ny skolorganisation finns sju prioriterade uppdrag 
för barn- och utbildningsförvaltningen. Ett av uppdragen handlar om att 
bevaka de pedagogiska nämndernas intressen gällande översynen av 
restaurangenheten och bemanningstjänst. Barn- och ungdomsnämnden ges 
en information om nuläget i översynen. 
 
 
23. Dnr: 2012/685-BaUN(5)  
Information - Bedömningar för beslut rörande bibass-
pluskontrakt/tilläggsbelopp i kommunal och fristående 
förskola/skola 
Handläggare: Tord Karlsson/Katarina Lindh 
 
Ärendebeskrivning 
Barn- och ungdomsnämnden beslutade i september 2011 att införa ett nytt 
moment i den årliga budgetprocessen. Momentet innebär att den 
kommunala skolverksamheten, skolformsvis, lämnar en utförlig 
bedömning av behovet av omfördelning utifrån elev i behov av särskilt 
stöd. De fristående huvudmännens begäran om tilläggsbelopp prövas med 
den kommunala bedömningen som referens och det ges på så vis möjlighet 
att få en likvärdig bedömning avseende nivån på omfördelning för alla 
huvudmän.  
Barn- och ungdomsnämnden ges skriftlig information om exempel på hur 
motiv för omfördelning av resurser för elever med omfattande stödbehov, 
(prop.2008/09:171 samt skollagen 10 kap 39§) kan vara formulerade 
respektive exempel på grunder i ansökan om tilläggsbelopp där ansökan 
har avslagits.  
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24. Dnr: 2012/392-BaUN(10)  
Information om full behovstäckning i förskolan och en analys 
av personaltätheten 
Handläggare: Katarina Lindh  
 
Ärendebeskrivning 
Barn- och ungdomsnämnden får information om hur förvaltningen arbetar 
med att säkerställa full behovstäckning i förskolan. Speciellt viktigt att 
finna lösningar på svårigheterna med att skapa förskoleplatser under denna 
del av året.  
 
Nämnden får också en analys av personaltätheten specifikt där barnantalet 
i grupperna har ökat. 
 
 
25. Dnr: 2011/463-BaUN(13)  
Information - Återrapportering Arbetsmarknadskunskap 
Handläggare: Göran Thunberg  
 
Ärendebeskrivning 
Nämnden får information kring årsrapporten 2012.  
 
 
26. Dnr: 2013/545-BaUN(1)  
Information - Arenan – lägesrapport grundskola 
Handläggare: Lars-Erik Lund 
 
Ärendebeskrivning 
Chefen för Arenan kommer till nämnden och informerar om 
verksamhetens förebyggande arbete då det gäller ungdomar som riskerar 
att lämna grundskolan utan behörighet till gymnasiet.  
 
 
27. Dnr: 2011/299-BaUN(19)  
Information - Räkna med Västerås! 
Handläggare: Tord Karlsson  
 
Ärendebeskrivning 
Barn- och ungdomsnämnden beslutade i april 2011 att ge proAros i 
uppdrag att vidareutveckla sin funktion för styrning och utveckling av 
matematikdidaktik genom att 
a)ge proAros det interna ägarskapet till matematiken 
b)i samarbete med det tilltänkta MKL utveckla och tillämpa kunskap kring 
styrning av lärandeprocesserna, det som sker i klassrummet, 
”guldstjärnorna” 
c)se över, tydliggöra och skapa strukturer för relevanta stödprocesser (tidig 
intervention, handlingsplaner, åtgärdspaket, metodutveckling, nätverk, etc)  
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d)utveckla organisationen så att den stödjer införandet av Rik 
matematikundervisning. 
e)utveckla värdeskapande samarbetsformer med omgivande samhälle i 
syfte att öppna upp skolan inom matematiken.  
Andreas Ryve, Mälardalens högskola och Bodil Löfgren, 
matematikutvecklare, skolstrategiskt stöd ger en lägesrapport. 
 
 
28.  
Övriga frågor 
 
 
 
*** Här föreslås den öppna delen av sammanträdet avslutas*** 
 
 
 
29. Dnr: 2013/456-BaUN(1)  
Överläggning - Budget 2014 för barn- och ungdomsnämnden 
Handläggare: Christel Modin  
 
Ärendebeskrivning 
Material till överläggning budget 2014 
 
 
30. Dnr: 2013/541-BaUN(2)  
Överläggning - Förändring av grundskoleorganisationen 
Handläggare: Teddy Söderberg  
 
Ärendebeskrivning 
I skolorganisationen 2013 – slutrapporten, lämnas sju stycken prioriterade 
uppdrag att jobba vidare med. Nummer sex handlar om” Underlag för 
beslut om grundskoleorganisationen”.  
Grundskolan organiseras idag i två verksamhetsområden, förskoleklass till 
årskurs 5 och årskurs 6 till 9. En uppdelning är konstaterad som nödvändig 
beroende på storleken inom området. Däremot kan det inte ses som 
självklart att uppdelningen görs på detta sätt. I slutrapporten ges uppdraget 
att ta fram förslag till organisering som skall ges till nämnden under 
februari 2013 där olika alternativ redovisas med sina för- och nackdelar. 
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31. Dnr: 2013/539-BaUN(2)  
Information - Uppdrag att utveckla arbetet med skolskjutsar 
Handläggare: Stefan Zangelin  
 
Ärendebeskrivning 
Barn- och ungdomsnämnden fattade den 12 december 2012, § 180, beslut 
om ny organisation för skolan i Västerås stad. I ett av delbesluten gavs ett 
antal uppdrag till barn- och utbildningsförvaltningen att arbeta vidare med 
under 2013. Ett av uppdragen var att utveckla arbetet med 
skolskjutsar. Förslag på utveckling och effektivisering av verksamheten 
ska redovisas för nämnderna i mars 2013. 
 
 


