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§1 DnrGSN 1811041-

Protokollsjustering

Beslut
Grundskolenämnden utser Gunilla Johansson (C) att tillsammans med 
ordföranden justera dagens protokoll.

Utdraesbcstvrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2023-01-24

VÄSTERÅS STAD
Grundskolenämnden

6(27)

§2 DnrGSN 1861110-

Godkännande av föredragningslistan och beslut om offentliga 
ärenden

Beslut
1. Grundskolenämnden godkänner föredragningslistan.

2. Paragraferna 1 till och med 13 är offentliga.

Ärendebeskrivning
Grundskolenämnden beslutar vilka ärenden som ska vara öppna för 
allmänheten.

Eleonore Lundkvist (M) anmäler en övrig fråga gällande tidsplanen för 
grundskolenämndens verksamhetsbudget för 2023.

Anna Lundberg (L) anmäler en övrig fråga gällande tidsfördröjningen för 
grundskolenämndens verksamhetsbudget för 2023.

Eleonore Lundkvist (M), Christina Alman (M), Anders Kullenberg (M) och 
Per Jansson (M) lämnar in ett nämndinitiativ.

Juslerandes signatur Utdraesbestyrkande
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§3 DnrGSN 2022/04176-1.3.3

Direktören informerar

Beslut
Grundskolenämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Åsa Lundkvist, direktör, informerar om rekryteringen av en ny 
verksamhetschef och en ny tillförordnad verksamhetschef samt presenterar 
dem för nämnden.

Justerandes siKnatur Utdiaesbestyrkande
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§ 4 Dnr GSN 2022/04178-1.2.3

Redovisning av postlista

Beslut
Grundskolenämnden godkänner redovisningen.

Ärendebeskrivning
Postlista ur nämndens diarieserie GSN under perioden 5 december 2022 till 
och med 15 januari 2023 redovisas för nämnden.

Yrkanden
Jonas Cronert (S) 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.

Utdrags bestyrkande
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§5 DnrGSN 2022/04177-1.2.3

Redovisning av delegationsbeslut

Beslut
Grundskolenämnden godkänner redovisningen.

Ärendebeskrivning
Delegationsbeslut registrerade i diarieserien GSN under perioden 5 
december 2022 till och med 15 januari 2023 redovisas för nämnden.

Yrkanden
Jonas Cronert (S) 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.

UldraasbestvrkandeJusterandes sienatur
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§6 DnrGSN 2022/04179-1.2.3

Delgivningar

Beslut
Grundskolenämnden godkänner redovisningen.

Ärendebeskrivning
Kränkande behandlingar, synpunkter/klagomål och handlingar till kännedom 
för huvudmannen under perioden 5 december 2022 till och med 15 januari 
2023, samt beredningsutskottets protokoll från den 10 januari 2023 redovisas 
för redovisas för grundskolenämnden.

Yrkanden
Jonas Cronert (S) 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.

UtdragsbestYrkandeJusterandes siEiiatiir
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§ 7 Dnr GSN 2022/03607-1.5.2

Avtal om samverkan och följeforskning med Högskolan Dalarna 
- beslut om uppdrag

Beslut
Grundskolenämnden beslutar att ett avtal om följeforskning ska upprättas 
mellan Västerås Stad och Högskolan Dalarna och ger 
grundskoleverksamheten i uppdrag att förbereda ett sådant avtal. Avtalet 
beslutas om vid nästkommande nämndsammanträde den 21 februari 2023.

Särskilt yttrande
Eleonore Lundkvist (M), Christina Alman (M), Anders Kullenberg (M) och 
Per Jansson (M) lämnar ett särskilt yttrande:

”Moderaterna anser att forskningssamarbeten är mycket välkommet inom 
grundskolenämndens verksamhet.

Vi anser dock att dessa i första hand ska sökas med Mälardalens Universitet, 
särskilt när vi ska gå in med finansiering från kommunen.

Västerås bör ta vara på varje möjlighet att stärka staden som nybliven 
universitetsstad.

Det är vår förhoppning att barn- och utbildningsförvaltningen på något sätt 
inkluderar MDU i detta projekt.”

Ärendebeskrivning
Grundskoleverksamheten har genom regeringsuppdraget Samverkan för 
bästa skola arbetet tillsammans med Skolverket och Högskolan Dalarna för 
att förbättra det systematiska kvalitetsarbetet och stärka grundskolans 
kapacitet att förbättra verksamheten. Genom denna samverkan har 
grundskolan haft möjlighet till ett vetenskapligt stöd av en professor i 
Pedagogiskt arbete, Jan Håkansson. Denna samverkan avslutades 2021.

Grundskoleverksamheten har arbetat fram några viktiga strategier för att 
förbättra likvärdigheten inom grundskolan. Det handlar om ett fokuserat 
systematiskt kvalitetsarbete genom resultatanalys och resultatdialoger, 
riktade insatser till skolor med låg måluppfyllelse genom den s.k. 
Västersmodellen samt utvecklandet av två forskningsbaserade ramverk 
(GPS) för framgångsrik skolorganisation och framgångsrik undervisning.

Skollagen reglerar att utbildningen och undervisningen ska vila på 
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Grundskoleverksamheten vill 
därför tillsammans med Högskolan Dalarna bedriva följeforskning för att

Utdraesbestvrkande
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utvärdera om de strategier som beskrivs ovan bidrar till exempelvis 
förbättrad likvärdighet.

Med start vårterminen 2023 föreslås att verksamhetsledningen för 
grundskolan tillsammans med ett urval av grundskolor inleder en samverkan 
om följeforskning med Högskolan Dalarna med syftet att följa och analysera 
Västerås stads arbete med att bygga kapacitet för skolförbättring samt att 
över tid följa och analysera de konsekvenser detta får på de lokala skolorna.

Genom den valda forskningsansatsen och den kunskapsgenerering som blir 
följden integreras forskning och utveckling till gagn för såväl Västerås Stads 
kommunala grundskolors utvecklingsbehov som den forskning och de 
professionsutbildningar som bedrivs vid Högskolan Dalarna, till exempel 
lärarutbildningarna och fortbildning för rektorer (FFR). Målsättningen är att 
samverkan om följeforskning ska pågå i tre år men att ett avtal i ett första 
skede skrivs för 2023.

Den forskningssamverkan som i så fall skulle inledas mellan Västerås Stads 
kommunala grundskolor och Högskolan Dalarna innebär samtidigt 
kopplingar till ett vidare sammanhang, internationellt och nationellt. 
Forskningsledaren professor Jan Håkansson finns med i ett nationellt 
vetenskapligt råd inom ramen för regeringsuppdraget Samverkan för bästa 
skola (SBS) med representation från nio lärosäten i landet. Lärdomar från 
föreliggande samverkan mellan Västerås Stad och Högskolan Dalarna 
kommer att bli en del av de kunskapsbidrag som delas i det sammanhanget 
med utgångspunkt i olika kommuners likartade strategier och utmaningar i 
det systematiska kvalitetsarbetet. Jan Håkansson arbetar också kontinuerligt 
med externa forskningsansökningar i samverkan med forskare vid 
Högskolan Dalarna och vid andra lärosäten i landet. Den forskning som 
planeras inom ramen för detta avtal kommer naturligt att kunna ingå i ett av 
dessa projekt om och när de beviljas. Den internationella spridningen 
kommer att ske genom konferenspresentationer internationellt och 
publiceringar i engelskspråkiga tidskrifter.

Samverkan om följeforskning delfinansieras av den kommunala 
grundskoleverksamheten och Högskolan Dalarna på lika villkor. För 
grundskolans räkning innebär det en kostnad för 2023 på 800 000 kr. För 
detta används medel som tilldelats av Skolverket för just detta ändamål (300 
000 kr) samt medel avsatta för kompetensutveckling i budget för 
grundskolans verksamhetsledning.

Genom ovan nämnda delfinansiering samt följeforskningens bidrag till 
skolförbättring och skolforskning i ett vidare sammanhang bedöms denna

Justerandes signatur Utdiagsbestvrkande
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samverkan vara undantagen från lagen om offentlig upphandling (1 kap 5 § i 
LOU)

För att LOU ska gälla krävs:

1. resultaten uteslutande tillkommer den upphandlande myndigheten i den 
egna verksamheten, och

2. den tillhandahållna tjänsten betalas helt av den upphandlande 
myndigheten.

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

Hawar Asaiesh (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Gunilla Johansson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag 
till beslut med bifall från Anna Lundberg (L), Hawar Asaiesh (V) och 
Gunilla Johansson (C), och att grundskolenämnden beslutar enligt det.

Justcrandcs signatur Utdragsbestyrkande
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§ 8 DnrGSN 2020/04419-6.1.1

Uppdrag att se över möjligheten att barn med varaktig 
funktionsnedsättning får ett skolskjutsbeslut som sträcker sig 
längre än ett år

Beslut
Grundskolenämnden godkänner återrapporten och avslutar uppdraget 
gällande att se över möjligheten att barn med varaktig funktionsnedsättning 
får ett skolskjutsbeslut som sträcker sig längre än ett år.

Arendebeskrivning
Grundskolenämnden gav i december 2020 barn- och 
utbildningsförvaltningen i uppdrag att se över möjligheten att bam med 
varaktig funktionsnedsättning far ett skolskjutsbeslut som sträcker sig längre 
än ett år.

En utredning presenterades i grundskolenämndens beredningsutskott 2021- 
09-28.1 utredningen beskrevs att det innebär särbehandling utifrån 
likabehandlingsprincipen i kommunallagen att erbjuda längre 
skolskjutsbeslut till barn med varaktig funktionsnedsättning än andra 
elevgrupper. Längre beslut om skolskjuts innebär även en ökad risk för att 
förändrade förhållanden inte prövas och därmed ökar risken för ekonomiska 
konsekvenser då elever som kanske inte längre har rätt till skolskjuts enligt 
fastställda kriterier får det. Beredningsutskottet beslöt att inte föra ärendet 
vidare till nämnden och ärendet återremitterades till barn- och 
utbildningsförvaltningen i syfte att utreda frågan vidare

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

Hawar Asaiesh (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag 
till beslut med bifall från Anna Lundberg (L) och Hawar Asaiesh (V), och att 
grundskolenämnden beslutar enligt det.

Utdraasbestyrkaiide
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§ 9 Dnr GSN 2019/02733-1.3.6

Information om digitaliseringsstrategi för barn- och 
utbildningsförvaltningen

Beslut
Grundskolenämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Johanna Andersson, utvecklingschef, informerar om barn- och 
utbildningsförvaltningens digitaliseringsstrategi.

UtdragsbestvrkandeJusterandes signatur
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§10 DnrGSN 2022/03535-2.2.3

Information om granskning av dataskyddsarbetet 2021 -
Grundskolenämnden

Beslut
Grundskolenämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Johanna Andersson, utvecklingschef, informerar om granskningen av 
dataskyddsarbetet 2021.

Justerandes signatur Utdraasbestyrkande
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§11 Dnr GSN 2023/00006-1.7.1

Information om yttrande till kommunstyrelsen över remiss - 
Statens ansvar för skolan - ett besluts- och kunskapsunderlag 
(SOU 2022:53)

Beslut
Grundskolenämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
I november 2022 överlämnade utredningen om ökat statligt ansvar för skolan 
sitt betänkande Statens ansvar för skolan - ett besluts- och kunskapsunderlag 
(2022:53) till regeringen. Utredningens uppdrag har varit att ta fram 
beslutsunderlag som kan skapa förutsättningar för ett statligt 
huvudmannaskap eller stärkt statligt ansvar för skolan. Alla skolformer utom 
förskolan har ingått i utredningen. Även fritidshemmet har ingått.

Utredningen lämnar två tänkbara alternativ till utveckling av ett nytt 
skolsystem.

Alternativ 1

Ett follgånget förstatligande med statligt huvudmannaskap för skolan. Detta 
alternativ innebär att staten både har systemansvar och huvudmannaansvar. 
Systemansvaret gäller både offentliga skolor och komvux samt fristående 
skolor. Huvudmannaansvaret gäller för de offentliga skolorna och komvux.

Alternativ 2

Ett system där statens ansvar förstärks men utan övertagande av 
huvudmannaansvaret. Detta alternativ innebär att kommunerna har kvar 
huvudmannaansvar för kommunala skolor och komvux. Staten kommer att 
ha ett systemansvar för både kommunala skolor och komvux samt fristående 
skolor.

Västerås stad har fått betänkande på remiss. Kommunstyrelsen har remitterat 
betänkandet till grundskolenämnden och utbildningsnämnden. Yttrande över 
remissen ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 1 mars 2023. Västerås 
stads yttrande ska sedan lämnas till Utbildningsdepartementet senast den 31 
mars 2023.

Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar fram ett förslag till yttrande och 
förslår en hantering i nämnden enligt nedan:

Januari - information om utredningen samt de förslag som presenteras.

Februari - beslut om yttrande till kommunstyrelsen.

UtdraasbestvrkandeJusterandes sienatur
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§ 12 DnrGSN 2022/02381-1.3.6

Information om uppdrag gällande rektorers arbetsmiljö

Beslut
Grundskolenämnden noterar informationen.

Särskilt yttrande
Eleonore Lundkvist (M), Christina Alman (M), Anders Kullenberg (M) och 
Per Jansson (M) lämnar ett särskilt yttrande:

”Rapporten stärker Moderaternas uppfattning om att nämnden måste arbeta 
med att minska rektorers, men även lärares, administrativa bördor och 
minska kraven på dokumentation.

Därför hade det varit välkommet att bifalla vårt yrkande om just detta i 
beslutet om verksamhetsplan.”

Ärendebeskrivning
Under hösten 2021 signalerade grundskolans rektorer om försvårande 
förutsättningar att klara rektorsuppdraget. Hög arbetsbelastning, korstrycket 
mellan det kommunala och det statliga uppdraget och ökad komplexitet i 
uppdraget som rektor ringades in som orsaker.

Verksamhetsledningen har under 2022 lett ett utvecklingsarbete för att hitta 
lösningar för att förbättra förutsättningarna för rektors pedagogiska 
ledarskap.

Även grundskolenämnden har fokuserat på frågan och i planeringsunderlaget 
för 2023-2026, som grundskolenämnden hanterade den 24 maj 2022, fick 
frågan än mer fokus då nämnden valde att ge förvaltningen uppdraget att 
utreda hur rektorer får goda förutsättningar att leda sin verksamhet genom att 
kompletterande funktioner införs för att minska rektorers administration, hur 
ansvarsfördelningen kan se ut och hur detta kan finansieras.

Förvaltningens förslag till stöd till rektor presenteras i rapporten Rektors 
arbetsmiljö - Arbete för att kartlägga rektors arbetsmiljö i syfte att förbättra 
förutsättningar för rektors pedagogiska ledarskap.

Justerandes signatur Utdraesbeslvrkande
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§13 DnrGSN 1864769-

Övriga frågor

Protokollsanteckning
Eleonore Lundkvist (M), Christina Alman (M), Anders Kullenberg (M) och 
Per Jansson (M) lämnar en protokollsanteckning:

”Det är mycket allvarligt att nämnden inte kan anta en budget som planerat. 
Det innebär att skolverksamheterna inte vet vilka ekonomiska förutsättningar 
de har.

Att ärendet dras tillbaka med hänvisning till ett ”tekniskt fel” som visar sig 
vara att 40 miljoner kronor saknas i budgeten är under all kritik.

Moderaterna anser att nämnden skyndsamt behöver överlägga om åtgärder 
för budget i balans. Vi efterlyser en tydlig ledning och styrning av nämnden 
från majoriteten vilket i dagsläget saknas.”

Anna Lundberg (L) lämnar en protokollsanteckning:

”Jag ser med oro på vad majoritetens budgetförslag innebär för besparingar 
för grundskolenämnden.

Redan i december redovisades det ett effektiviseringsbehov på 72,5 Mkr och 
utöver det behöver majoritetens beslut kring vilka som beviljas skolskjuts 
finansieras, något som i en utredning från 2022 befarades ge stora 
ekonomiska konsekvenser. Utöver detta tillkommer ökade kostnader för 
livsmedel och skolskjuts utifrån nu gällande regelverk. I underlaget till 
Verksamhetsbudget för 2023 som majoriteten lyft bort från dagordningen 
framkom effektiviseringsåtgärder som helt skulle utradera den satsning som 
gjordes på grundskolan under 2022. Jag tror det vore otroligt olyckligt för 
Västerås elever.”

Markus Lindgren (MP) lämnar en protokollsanteckning:

”För Miljöpartiet är grundskolan kommunens kanske allra mest centrala 
uppdrag, med påverkan på snudd på alla andra sakpolitiska områden. Därför 
är det med stark oro som vi ser på sättet som årsplaneprocessen gått till. Det 
centrala är naturligtvis att skolverksamheterna så skyndsamt som möjligt får 
ramar som inte innebär massiva nedskärningar, även om det finns all 
anledning att anta att man även efter ett omtag knappast kommer att komma 
upp till den nivå som Miljöpartiet vill se.

Om det sker en justering i grundskolenämnden ramtilldelning så kommer det 
att innebära att en ny tilldelningsbudget måste antas istället för den som 
beslutades om i slutet av 2022.1 nästa led kommer även en ny 
verksamhetsbudget att behöva utarbetas. Det finns en betydande risk för att I

Jnsterandes signatur Utdragsbeslvrkande
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de processerna kan ta tid, vilket innebär att verksamheterna under en längre 
period får bedrivas utan gällande budget. Då denna period sammanfaller med 
att arbetet med tjänsteplanering ute på skolenheterna vanligen tar fart vill 
Miljöpartiet med kraft betona vikten av löpande dialog med Västerås stads 
grundskolerektorer.”

Ärendebeskrivning
Eleonore Lundkvist (M) frågar om hur tidsplanen gällande 
grundskolenämndens verksamhetsbudget för 2023 ser ut. Ordförande Jonas 
Cronert (S) och direktören Åsa Lundkvist besvarar frågan.

Anna Lundberg (L) frågar om varför beslut gällande grundskolenämndens 
verksamhetsbudget för 2023 har dröjt. Ordförande Jonas Cronert (S) 
besvarar frågan.

Justerandes sienalur Utdragsbestyrkande
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§ 14 Dnr GSN 2022/03668-1.7.1

Yttrande till byggnadsnämnden över remiss - Drönarverksamhet 
inom Västerås stad

Beslut
Grundskolenämnden antar barn- och utbildningsförvaltningens förslag till 
yttrande, daterat 2023-01-02, som sitt eget och överlämnar det till 
byggnadsnämnden.

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har remitterat dokumentet Drönarverksamhet inom 
Västerås stad till bland annat grundskolenämnden för yttrande. Yttrandet ska 
vara byggnadsnämnden tillhanda senast den 31 januari 2023.

Västerås stad är sedan 5 juli 2022 registrerad drönaroperatör hos 
Transportstyrelsen och har operatörs-ID. Det kan endast finnas en registrerad 
drönaroperatör per organisation. När en organisation har fler än en fjärrpilot 
(de som flyger drönare) måste operatören ta fram operativa procedurer för att 
samordna aktiviteterna mellan fjärrpiloterna.

Syftet med dokumentet är att definiera och tydliggöra organisation, roller 
och ansvar för Västerås stads drönarverksamhet.

Yrkande
Jonas Cronert (S) 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
Byggnadsnämnden

Justorandes signatur Utdrags bestyrkande
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§15 Dnr GSN 2022/03342-1.7.1

Yttrande till kommunstyrelsen över motion från (MP) om bättre 
kollektivtrafik på landsbygden

Beslut
Grundskolenämnden antar Bam- och utbildningsförvaltningens yttrande, 
daterat 2022-12-21, som sitt eget och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Särskilt yttrande
Jonas Cronert (S), Hawar Asaiesh (V), Chatarina Ståhl (S), Tove Hjelm 
(KD), Gunilla Johansson (C), Barbara Zofia Bienkowska (S), Jan-David Van 
Der Horst (S), Agneta Elisabet Hermansson (V), Kathrine Tepsi (KD) och 
Vicki Skure-Eriksson (C) lämnar ett särskilt yttrande:

”Majoriteten i Grundskolenämnden är positiv till att utreda hur man kan 
växla skolskjuts mot ökad kollektivtrafik i så stor omfattning som möjligt.”

Anna Lundberg (L) lämnar ett särskilt yttrande:

”Ambitionen att samordna kollektivtrafik och skolskjuts är bra men för att 
kunna utreda möjligheten att samordna skolskjutsen med allmän 
kollektivtrafik behövs, som det framgår i underlaget en större och 
övergripande översyn med flera förvaltningar, Kollektivtrafikförvaltningen 
och Svealandstrafiken genomföras. Det är ett stort utredningsarbete som 
kommer kräva omfattande resurser för flera aktörer och vara kostsam. När vi 
nu går in i en lågkonjunktur med stora besparingar på grundskolan så är inte 
det vi från Liberalerna i första hand vill prioritera. Att samordna skolskjuts 
och kollektivtrafik är bra men bör ske stegvis och utan att lägga stora pengar 
på övergripande översyner och ökade kostnader för kommunen som helhet.”

Markus Lindgren (MP) lämnar ett särskilt yttrande:

”Miljöpartiet anser att det är av största vikt att arbeta hårt för att fler 
västeråsare, gammal som ung, kan välja hållbara transportslag över 
privatbilism. Vi ser därför att det är nödvändigt att vända på varje sten för att 
åstadkomma bästa möjliga samordning mellan de delar av kommunen som 
kan bidra. Den här motionen är ett exempel på just det.”

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har remitterat en motion från (MP) till bland annat 
Grundskolenämnden för yttrande. I motionen beskrivs att utbudet av 
kollektivtrafik är magert på landsbygden. Ett sätt att öka upp 
kollektivtrafikutbudet på landsbygden vore att samordna skolskjutsarna med 
allmän kollektivtrafik. Detta skulle även kunna minska kostnaderna för 
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skolnämnderna. Liknande projekt har genomförts på flera platser i södra 
Sverige.

Motionärerna föreslår att Barn- och utbildningsförvaltningen och tekniska 
nämnden i samverkan utreder hur ett kollektivtrafikupplägg liknande det i 
andra kommuner skulle kunna införas i Västerås.

Yrkanden
Jonas Cronert (S) 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

Justcrandcs sienatur Utdra Bsbestyikande
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§16 Dnr GSN 2022/04182-1.3.3

Verksamhetsinformation

Beslut
Grundskolenämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Grundskolans verksamhetschefer Maria Lindh och Erik Johansson 
informerar om rekryteringsprocessen för skolledare.

UtdraesbestvrkandeJusterandes sisnatur
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§ 17 Dnr GSN 2022/04183-1.3.3

Rapportering avseende avvikelser och viktiga 
kvaiitetsparametrar 2023

Beslut
Grundskolenämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Maria Lindh och Erik Johansson, grundskolans verksamhetschefer, 
informerar om avvikelser avseende viktiga kvaiitetsparametrar.

Justerandcs sienatur Uuiraesbestvrkandc
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§18 DnrGSN 2022/04180-3.6.1

Information om lokaler och investeringar 2023

Beslut
Grundskolenämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Lokalplanerarna Sara Pettersson, Rainer Wiesner och Maria Tsingos 
informerar om dagsläget gällande lokalbehovet och planeringen av 
kommande investeringar.

Justerandcs sienatur Utdiassbestvrkande
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§ 19 DnrGSN 2023/00260-6.1.8

Nämndinitiativ från Moderaterna - Förbättra hanteringen av 
kränkningsanmälningar

Ärendebeskrivning
Eleonore Lundkvist (M), Christina Alman (M), Anders Kullenberg (M) och 
Per Jansson (M) lämnar in ett nämndinitiativ gällande att förbättra 
hanteringen av kränkningsanmälningar.

I nämndinitiativet föreslås:

Att ge förvaltningen i uppdrag att se över hur man kan förbättra hanteringen 
av kränkningsanmälningar i syfte att göra det mer effektivt, för eleven 
ändamålsenligt och för skolpersonal mindre administrativt betungande.

Utdraesbestyrkande

i

Justerandes sicnatur


