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DnrGSN 1811041-

Protokollsjustering
Beslut
Grundskolenämnden utser Carl-Henrik Knutsson (M) att tillsammans med
ordföranden justera dagens protokoll.

Justerandes signatur
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Dnr GSN 1861110-

Godkännande av föredragningslistan och beslut om offentliga
ärenden
Beslut
1. Grundskolenämnden godkänner föredragningslistan med föreslagen
förändring.
2. Paragraferna 200 till och med 213 är offentliga.
Arendebeskrivning
Grundskolenämnden beslutar vilka ärenden i föredragningslistan som ska
vara öppna för allmänheten.
Ordföranden föreslår att ärendet "Uppdrag att se över hur och när
syskonförtur kan införas " ändras från ett överläggningsärende till ett
beslutsärende och där med behandlas under den öppna delen.

Justcrandes signatur
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DnrGSN 2022/00007-1.2.3

Redovisning av delegationsbeslut 2022
Beslut
Grundskolenämnden godkänner redovisningen.
Ärendebeskrivning
Delegationsbeslut registrerade i diarieseriema GSN och GRN-SBO under
perioden 2022-08-14 till och med 2022-09-16 redovisas för nämnden.
Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande 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.

Justeiandes signatur
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Dnr GSN 2022/00008-1.2.3

Redovisning av postlista 2022
Beslut
Grundskolenämnden godkänner redovisningen.
Ärendebeskrivning
Postlista ur nämndens diarieserie GSN för perioden 2022-08-14 till och med
2022-09-16 redovisas för nämnden.
Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande 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
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DnrGSN 2022/00006-1.2.3

Delgivningar2022
Beslut
Grundskolenämnden godkänner redovisningen.
Ärendebeskrivning
Kränkande behandlingar, synpunkter/klagomål och handlingar till kännedom
for huvudmannen för perioden 14 augusti 2022 till och med 16 september
2022 samt beredningsutskottets protokoll från den 12 september 2022
redovisas för grundskolenämnden.
Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande 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 sinnalur
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§205

DnrGSN 2022/00783-1.4.2

Redovisning av aktuella uppdrag
Beslut
Grundskolenämnden godkänner redovisningen.
Ärendebeskrivning
Sammanställning av pågående uppdrag, vilka grundskolenämnden gett barnoch utbildningsförvaltningen, registrerade till och med den 5 september 2022
redovisas för nämnden.
Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande 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

Utdraesbestvrkandc
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§206

DnrGSN 2022/00005-1.3.3

Direktören informerar 2022
Beslut
Grundskolenämnden tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Åsa Lundkvist, direktör för barn- och utbildningsförvaltningen informerar
grundskolenämnden om rekrytering av ny HR-chef.
Marie Frey, projektledare, informerar grundskolenämnden om upphandling
av nytt skoladministrativt IT-system.

Juslerandes sienatur
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DnrGSN 2022/00915-2.6.1

Återrapportering av uppdrag gällande avtalstrohet och
inköpskort
Beslut
Grundskolenämnden godkänner återrapporteringen av uppdrag gällande
avtalstrohet och inköpskort.
Ärendebeskrivning
I samband med grundskolenämndens sammanträde den 22 mars 2022, § 97,
fick barn- och utbildningsförvaltningen följande uppdrag:
”1 samband med information om hur förvaltningen arbetar med upphandling
framkommer information även om antalet inköpskort och inköp som görs i
barn- och utbildningsförvaltningen. Som det framkommer i informationen
finns förbättringspotential gällande avtalstrohet och att antalet inköpskort är
omfattande.
Nämnden vill att antalet inköpskort minskas och att avtalstroheten ska öka.
Att följa lagstiftningen gällande upphandlingar är viktigt ur flera aspekter
och nämnden vill därför följa förvaltningens utvecklingsarbete kring detta
Förslag till beslut:
- att analysera varuinköp och resultatet av analyserna ska rapporteras till
grundskolenämnden två gånger per år,
- att minska antalet inköpskort och antalet inköpskort ska rapporteras i såväl
delårsrapporter som verksamhetsberättelse.”
Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande lämnat följande
förslag till beslut:
Grundskolenämnden godkänner återrapporteringen av uppdrag gällande
avtalstrohet och inköpskort.
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 2022/02287-1.5.2

Länsgemensam överenskommelse om samverkan för barns och
ungas hälsa
Beslut
1. Grundskolenämnden upphäver sitt beslut den 23 augusti 2022, § 182,
avseende godkännande av länsgemensam överenskommelse om samverkan
för barn och ungas hälsa.
2. Grundskolenämnden godkänner, för sin del, förslag till länsgemensam
överenskommelse om samverkan för barns och ungas hälsa, daterad 202209-05, med tillhörande bilaga 1, under förutsättning att övriga parter fattar
lilcalydande beslut.
Ärendebeskrivning
Under våren 2022 yttrade sig grundskolenämnden över förslag till
Länsgemensam överenskommelse om samverkan för barns och ungas hälsa
till kommunstyrelsen. Överenskommelsen har nu översänts för godkännande
till bland annat grundskolenämnden.
Grundskolenämnden fattade den 23 augusti 2022, § 182, beslut om att
godkänna överenskommelsen. Därefter har ett nytt förslag till
överenskommelse skickats ut för godkännande. Därför behöver det gamla
beslutet upphävas och ett nytt beslut fattas av nämnden.
Överenskommelsen föreslås tecknas mellan Region Västmanland och
kommunerna i Västmanland. Syftet med överenskommelsen är att stärka
samverkan mellan huvudmännen i frågor som rör barn och unga. Den stärkta
samverkan syftar till att öka förutsättningarna för att barns rätt till bästa
möjliga fysiska, psykiska och orala hälsa tillgodoses samt att barn och deras
familjer upplever att de får adekvat och sammanhållet stöd utifrån sina
behov. Överenskommelsen identifierar särskilt områden där det är
nödvändigt med ett gemensamt ansvar för att den enskilde ska få ett jämlikt
stöd och en säker vård och omsorg. Överenskommelsen syftar också till att
klargöra roller och ansvar samt till att berörda aktörer ska få bättre förståelse
för varandras uppdrag. Vidare tydliggör överenskommelsen styrning,
organisation och struktur för samverkan kring barn och unga i länet.
Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande lämnat följande
förslag till beslut:
1. Grundskolenämnden upphäver sitt beslut den 23 augusti 2022, § 182,
avseende godkännande av länsgemensam överenskommelse om samverkan
för barn och ungas hälsa.
2. Grundskolenämnden godkänner, för sin del, förslag till länsgemensam
överenskommelse om samverkan för bams och ungas hälsa, daterad 2022-

Justerandes stenatur
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09-05, med tillhörande bilaga 1, under förutsättning att övriga parter fattar
likalydande beslut.
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
Region Västmanland
Kommunstyrelsen
Förskolenämnden
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Nämnden för personer med funktionshinder
Nämnden för idrott, fritid och förebyggande
Individ- och familjenämnden

Justorandes signatur
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Dnr GSN 2022/00033-6.3.4

Återrapport av uppdrag - uppföljning av lovskola
Beslut
Grundskolenämnden godkänner återrapport av uppdrag gällande uppföljning
av lovskola, daterad 2022-09-02.
Ärendebeskrivning
Grundskolenämnden gav den 2021-09-21 § 250 barn- och
utbildningsförvaltningen i uppdrag att genomföra en uppföljning av lovskola
som insats, att uppföljningen innefattar vilken effekt lovslcola som insats har
på elevers måluppfyllelse både i närtid och i ett längre perspektiv samt att
barn- och utbildningsförvaltningen tar kontakt med Mälardalens Högskola
för möjlighet att få evidensbaserat perspektiv på lovskola som insats.
Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande lämnat följande
förslag till beslut:
Grundskolenämnden godkänner återrapport av uppdrag gällande uppföljning
av lovskola, daterad 2022-09-02.
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.

Justcrandes signatur
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Dnr GSN 2022/02483-6.1.1

Utredning av bälteslås och midjebälte vid skolskjuts
Beslut
1. Grundskolenämnden beslutar att bälteslås och midjebälte vid skolskjuts
ska kunna användas efter särskild prövning, i enlighet med utredningens
förslag, i varje enskilt fall.
2. Beslut om bälteslås och midjebälte i enskilda fall delegeras till
ordföranden i grundskolenämnden.
Ärendebeskrivning
Under hösten 2021 beslutade Region Västmanland att bälteslås, så kallad
Änglavakt, och midjebälte inte länge skulle användas under de resor som
utförs av Kollektivtrafikförvaltningen, KTF, i Västmanland. Detta efter att
Region Sörmland fattat samma beslut i februari 2021 utifrån en genomförd
utredning gällande användning av bälteslås och midjebälten vid resa med
Sörmlandstrafiken, och då i synnerhet vid särskoleskjuts.
I december 2021 fattade därefter Region Sörmland beslut om att upphäva
beslutet, med anledning av att Transportstyrelsen skickat ut ett yttrande där
de dementerade att anordningen änglavakt och midjebälte inte får användas.
Eftersom Region Sörmland återigen tillåter användandet av bälteslås och
midjebälte, Önskar Grundskolenämnden i Västerås stad att ny omprövning
görs även i Västerås.
Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande lämnat följande
förslag till beslut:
Grundskolenämnden godkänner rapporten.
Yrkanden
Anna Lundberg (L) yrkar enligt följande:
-

Bälteslås och midjebälte vid skolskjuts ska kunna användas efter särskild
prövning, i enlighet med utredningens förslag, i varje enskilt fall.
Beslut om bälteslås och midjebälte i enskilda fall delegeras till
ordföranden i grundskolenämnden.

Alexandra Olsson (S) yrkar bifall till Anna Lundbergs (L) yrkande.
Madjid Ibrahim Ibrahim (S) yrkar bifall till Anna Lundbergs (L) yrkande.
Vicki Skure Eriksson (C) yrkar bifall till Anna Lundbergs (L) yrkande.
Charlotta Magnergård (L) yrkar bifall till Anna Lundbergs (L) yrkande.
Carl-Henrilc Knutsson (M) yrkar bifall till Anna Lundbergs (L) yrkande.
Håkan Lindberg (M) yrkar bifall till Anna Lundbergs (L) yrkande.

Justcvandes siraata
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Amy Paculan Gayo (M) yrkar bifall till Anna Lundbergs (L) yrkande.
Gisela Carstinge (SD) yrkar bifall till Anna Lundbergs (L) yrkande.
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, detta enligt de egna
yrkandena med bifall från Alexandra Olsson (S), Madjid Ibrahim Ibrahim
(S), Vicki Slcure Eriksson (C), Charlotta Magnergård (L), Carl-Henrik
Knutsson (M), Håkan Lindberg (M), Amy Paculan Gayo (M) och Gisela
Carstinge (SD), och att grundskolenämnden beslutar enligt det.
Kopia till
Skolskjutshandläggare Barn- och utbildningsförvaltningen
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Justerandcs sienatur
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DnrGSN 2022/00168-1.4.2

Delårsrapporter 2022 för grundskolenämnden
Beslut
Grundskolenämnden godkänner delårsrapport per den 31 augusti 2022 och
Överlämnar den till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Uppföljningen i delårsrapporten avser perioden januari till augusti 2022.
Nämndens delårsrapport skrivs utifrån anvisningar från stadsledningskontoret. Delårsrapporten ska följa upp nämndens styrkort och följekort i
verksamhetsplan 2022, nämndens internkontrollplan, nämndens budget samt
uppdrag och mål från kommunfullmäktige.
Delårsrapport 2 innehåller en sammanfattning av hur verksamheten har
utvecklats under årets första åtta månader, samt en prognos för helåret och
uppföljning av interkontrollplanen.
Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande lämnat följande
förslag till beslut:
Grundskolenämnden godkänner delårsrapport per den 31 augusti 2022 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.

Justera tides signatur
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DnrGSN 2021/04166-6.3.2

Uppdrag att se över hur och när syskonförtur kan införas
Beslut
Grundskolenämnden beslutar att syskonförtur används som urvalskriterie där
rätten till en skola inom närhet aldrig får gå ut över rätten till syskonförtur,
och att lämplig förändring av riktlinje och förslag utformas.
Ärendebeskrivning
Moderaterna lämnade vid grundskolenämndens sammanträde den 12 oktober
2021 in ett nämndinitiativ gällande att införa syskonförtur som en av flera
urvalsgrunder till den kommunala skolan. I nämndinitiativet föreslås
följande:
”att Grundskolenämnden beslutar att uppdatera Riktlinjen för
skolplaceringar så att syskonförtur blir en av urvalsgrunderna.”
Grundskolenämnden beslutade den 9 november 2021 att bifalla
nämndinitiativet. Grundskolenämnden gav i samma beslut barn- och
utbildningsförvaltningen i uppdrag att se över hur och när syskonförtur kan
införas.
Förvaltningens yttrande över uppdrag av hur och när syskonförtur kan
införas och förvaltningens förslag till reviderade riktlinjer för skolplacering
finns som bilagor till detta tjänsteutlåtande.
Särskilt yttrande
Grundskolenämnden lämnar ett särskilt yttrande enligt följande:
” Många kommuner väljer att använda syskonförtur som ett urvalskriterium
vid skolplaceringar till grundskolan. Syskonförtur innebär att en elev som
har ett äldre syskon som går på en viss skola har förtur till en plats på samma
skola. För många familjer innebär syskonförturen att vardagen förenklas,
men den innebär samtidigt att andra barn eventuellt inte antas till skolor som
de valt. Syskonförtur som urvalskriterium har provats i Förvaltningsrätten
och ansetts vara förenligt med Skollagen, förutsatt att detta inte hindrar något
annat barn att få en skolplacering i närhet till hemmet.
Grundskolenämnden vill därför för egen del uttala till förvaltningen att
införa och utforma regelverket så att syskonförtur kan införas i Västerås och
att ett förslag på nytt regelverk utifrån dessa kriterier tas fram.
Såväl Uppsala som Stockholm har regler kring skolplacering som innehåller
syskonförtur som samtidigt garanterar plats i skola nära hemmet.
Kammarrättens dom mot Uppsala kommuns användning av syskonförtur
baseras på att syskonförturen har gått ut över två elevers rätt till en
skolplacering nära hemmet, och därför är den inte förenlig med Skollagen. I
ett annat rättsfall i Förvaltningsrätten har Sundbybergs kommun kunnat visa
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att de kan garantera alla elever en skolplacering nära hemmet, och då har
syskonförtur ansetts förenligt med Skollagen.
Det innebär alltså att syskonförtur fortfarande kan användas, förutsatt att
kommunen samtidigt garanterar alla elever en skolplacering nära hemmet,
om vårdnadshavarna inte aktivt valt något annat. Detta vill vi ska utgöra
grunden i regelverket även i Västerås.
Det finns ingen formulering i Skollagen som förhindrar syskonförtur som
urvalskriterium. Det finns heller inget i Skollagen som specificerar att
kommunerna behöver använda relativ närhet som första urvalskriterium. De
enda två krav som Skollagen specificerar är att vårdnadshavamas val av
skola ska tillgodoses i högsta möjliga mån, och att alla elever har laglig rätt
till en skola nära hemmet.
Därmed vill en enig Grundskolenämnd förorda att syskonförtur används som
urvalskriterie i likhet med ovan förda resonemang där rätten till en skola
inom närhet aldrig får gå ut över rätten till syskonförtur, och att lämplig
förändring av riktlinje och förslag utformas.”
Yrkanden
Anna Lundberg (L) yrkar att grundskolenämnden beslutar att syskonförtur
används som urvalskriterie där rätten till en skola inom närhet aldrig får gå
ut över rätten till syskonförtur, och att lämplig förändring av riktlinje och
förslag utformas.
Alexandra Olsson (S) yrkar bifall till Anna Lundbergs (L) yrkande.
Madjid Ibrahim Ibrahim (S) yrkar bifall till Anna Lundbergs (L) yrkande.
Vicki Skure Eriksson (C) yrkar bifall till Anna Lundbergs (L) yrkande.
Charlotta Magnergård (L) yrkar bifall till Anna Lundbergs (L) yrkande.
Carl-Henrik Knutsson (M) yrkar bifall till Anna Lundbergs (L) yrkande.
Håkan Lindberg (M) yrkar bifall till Anna Lundbergs (L) yrkande.
Amy Paculan Gayo (M) yrkar bifall till Anna Lundbergs (L) yrkande.
Gisela Carstinge (SD) yrkar bifall till Anna Lundbergs (L) yrkande.
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, detta enligt det egna
yrkandet med bifall från Alexandra Olsson (S), Madjid Ibrahim Ibrahim (S),
Vicki Skure Eriksson (C), Charlotta Magnergård (L ), Carl-Henrik Knutsson
(M), Håkan Lindberg (M), Amy Paculan Gayo (M) och Gisela Carstinge
(SD), och att grundskolenämnden beslutar enligt det.
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DnrGSN 1860977-

Övriga frågor
Arendebeskrivning
Inga övriga frågor.
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DnrGSN 2022/02268-1.7.1

Yttrande till Utbildningsdepartementet över remiss - Elever i
grundskolan, specialskolan, sameskolan och gymnasieskolan
ska lättare få läsa i snabbare takt och på en högre nivå
Beslut
Grundskolenämnden antar barn-och utbildningsförvaltningen yttrande,
daterat 2022-09-20, som sitt eget och översänder det till
utbildningsdepartementet såsom Västerås stads remissvar.
Ärendebeskrivning
Utbildningsdepartementet har tagit fram promemorian ”Elever i
grundskolan, specialskolan, sameskolan och gymnasieskolan ska få läsa i
snabbare takt och på en högre nivå”. Västerås stad har inbjudits att lämna
remissvar. Kommunstyrelsen har överlämnat remissen till
grundskolenämnden att yttra sig för stadens räkning efter samråd med
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Remissvaren ska ha kommit in till
utbildningsdepartementet senast 28 oktober 2022.
Promemorian innehåller förslag om bättre möjligheter för elever att läsa på
en högre nivå och gå fram i snabbare takt. Det förslås bli lättare för elever i
grundskolan att läsa på gymnasienivå och för elever på gymnasiet att läsa
högskolekurser. Det ska också bli möjligt att läsa att nationellt program på
kortare tid än tre år. Utöver regeländringar för att underlätta detta, förslås
ändringar i läroplanerna för att ytterligare betona skolans ansvar för särskilt
begåvade och högpresterande elever. Dessutom föreslås Skolverket få i
uppdrag att stötta skolornas arbete och ta fram stödinsatser till olika
personalkategorier.
Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande lämnat följande
förslag till beslut:
Grundskolenämnden antar barn-och utbildningsförvaltningen yttrande,
daterat 2022-09-20, som sitt eget och översänder det till
utbildningsdepartementet såsom Västerås stads remissvar.
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
Utbildningsdepartementet
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Dnr GSN 2022/00009-1.3.3

Verksamhetsinformation 2022
Ärendebeskrivning
Maria Lindh och Erik Johansson, verksamhetschefer, informerar om aktuellt
läge i verksamheterna:
-

lägesbild Norra Vallbyskolan, Pettersbergsskolan och Fridhemsskolam

-

elever årskurs 7-9 från Ukraina
extra satsning på läromedel till alla skolor och kommimgemensamma
särskilda undervisningsgrupper.
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Dnr GSN 2022/00010-1.3.3

Rapportering avseende avvikelser och viktiga
kvalitetsparametrar 2022
Beslut
Grundskolenämnden tackar för informationen.
Arendebeskrivning
Maria Lindh och Erik Johansson, verksamhetschefer, informerar om
avvikelser avseende viktiga kvalitetsparametrar.
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DnrGSN 2022/02094-3.6.1

Tillfälliga lokaler för Gäddeholmsskolan - återrapportering av
uppdrag
Beslut
1. Grundskolenämnden godkänner återrapporten avseende dom utredda
alternativen,
- alternativ 4, Ny paviljongetablering för åk 4-6 på tomten Betesmarken 32
(angränsande tomt till befintlig paviljongskola),
- alternativ 5, Ny paviljongetablering för åk 4-6 på annan ledig tomt inom
detaljplan 1933 Malmbacken (i närheten av befintlig paviljongskola).
2. Grundskolenämnden beslutar att gå vidare med Alternativ 5, Ny
paviljongetablering för åk 4-6 på annan ledig tomt inom detaljplanen
Malmbacken (i närheten av befintlig paviljongskola)
Ärendebeskrivning
Området Gäddeholm är ett snabbt växande område. Antalet bam per hushåll
i området är större än det beräknade nyckeltalet, vilket är en av flera
parametrar som gjort att behov av skola och elevplatser är högre än
ursprungligen beräknat.
I den fördjupade översiktsplanen (FÖP 60) för Gäddeholm från år 2006,
beskrivs att området ska komma att bli omkring 5000 bostäder och 14-15000
boende. I detaljplanen 1895/96 Fredriksdal har det sedan åtminstone 2018
funnits dokument där fyrparallellig F-6-skola och 7-9-skola fysiskt planeras.
Gäddeholmslcolan startade 2019 och bedriver sin verksamhet i tillfälliga
skollokaler, innevarande läsår 22/23, en grundskola med förskoleklass, åk 14 samt fritidshem.
Detaljplanens omfattning har under årens gång förändrats och omarbetats ett
flertal gånger fram till dagens alternativ med slutmålet en planerad
permanent skola för årskurserna F-9 med 1150 elever etablerad i två etapper.
I grundskolenämndens tidigare investeringsplan har det planerats för att den
permanenta skolan ska finnas på plats år 2024 med första etappen. Utifrån att
detaljplanen för området Fredriksdal först under våren 2022 har vunnit laga
kraft är bedömningen från teknik- och fastighetsförvaltningen är att första
etappen av skolan kan stå klar 2026.
I avvaktan på att den permanenta skolbyggnaden blir klar behövs en tillfällig
lokallösning och en väl fungerande skolmiljö så att elever från åk 4 och
uppåt ska kunna undervisas i Gäddeholmslcolan. När ny skolbyggnad i
Fredriksdal står klar kan hela Gäddeholmslcolan, åk F-9, inrymmas i den
skolbygganden.
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En barnkonsekvensanalys, ”Barnets bästa vid tillfällig slcollösning i
Gäddeholm”, har genomförts för att synliggöra hur barnets bästa kan
tillgodoses vid tillfällig slcollösning i Gäddeholm. Analysen visar på att
Gäddeholmskolan som den idag är utformad, och kommer att vara under
läsåret 2022/23 inte i tillräcklig utsträckning överensstämmer med barnets
bästa och gällande lagstiftning. Utredarna anser att de tillfälliga lösningar
som finns idag till viss del kan kompletteras med resurser och särskilda
satsningar på kompenserande åtgärder, men inte fullt ut kompenseras för
dess brister.
Grundskolenämnden gav den 14 juni 2022 §162 barn- och
utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda följande alternativ vidare med
hänsyn till den genomförda barnkonsekvensanalysen.
•Alternativ 4, Ny paviljongetablering för åk 4-6 på tomten Betesmarken 32
(angränsande tomt till befintlig paviljongskola)
•Alternativ 5, Ny paviljongetablering för åk 4-6 på annan ledig tomt inom
detaljplanen 1933 Malmbaclcen (i närheten av befintlig paviljongskola)
Barn- och utbildningsförvaltningen har nu utrett fakta, konsekvenser och
ekonomi avseende ovanstående alternativ. Utredningen har gjorts i
samarbete med teknik- och fastighetsförvaltningen.
Förutsättningen för att kunna etablera den tillfälliga paviljongskolan är att
bygglov beviljas i området.
Utredningen av tillfällig lokallösning för Gäddeholmskolan från och med Ht
2023, visar på konsekvenser som gör att förvaltningen förordar alternativ 5.
Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande lämnat följande
förslag till beslut:
1. Grundskolenämnden godkänner återrapporten avseende dom utredda
alternativen,
- alternativ 4, Ny paviljongetablering för åk 4-6 på tomten Betesmarken 32
(angränsande tomt till befintlig paviljongskola),
- alternativ 5, Ny paviljongetablering för åk 4-6 på annan ledig tomt inom
detaljplan 1933 Malmbacken (i närheten av befintlig paviljongskola).
2. Grundskolenämnden beslutar att gå vidare med Alternativ 5, Ny
paviljongetablering för åk 4-6 på annan ledig tomt inom detaljplanen
Malmbacken (i närheten av befintlig paviljongskola)
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 2022/00011-3.6.1

Information om lokaler och investeringar 2022
Beslut
Grundskolenämnden tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Sara Pettersson, planerare, informerar grundskolenämnden om dagsläget
gällande lokalbehovet och planering av kommande investeringar.
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Dnr GSN 2022/02485-3.6.1

Hyresoffert Fridhemsskolan
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DnrGSN 2022/02430-1.7.1

Yttrande till byggnadsnämnden över samrådsremiss - Detaljplan
för del av Barkaröby 15:196, 6:70 och Barkaröby 6:72, Eriksbo
trädgårdsstad, Västerås, Dp 1939
Beslut
Grundskolenämnden antar barn- och utbildningens förslag till yttrande och
sänder det vidare till byggnadsnämnden.
Särskilt yttrande
Anna Lundberg (L) och Charlotta Magnergård (L) lämnar in ett särskilt
yttrande enligt följande:
"Liberalerna vill särskilt belysa behovet av en högstadieskola i
Barlcaröområdet. Många barkaröbor har redan framfört önskemål om en
sådan i de ortsdialoger som genomförts och nu är hög tid att bölja planera för
en ny högstadieskola så den kan stå klar när behovet i närområdet blir allt
större."
Carl-Henrik Knutson (M), Håkan Lindberg (M) och Amy Paculan Gayo (M)
lämnar in ett särskilt yttrande enligt följande:
"Moderaterna vill med anledning av yttrandet av detaljplanen särskilt betona
vikten av att gå fram med planer på ett högstadium i Barkarö samt nogsamt
följa utvecklingen av elevantalet på övriga grundskolor i området. Områden i
och omkring Barkarö fortsätter växa, samtidigt som närmsta högstadium,
Nybyggeskolan, är full. Grundskolenämnden, Fastighetsnämnden och
Byggnadsnämnden behöver agera i god tid för att ta fram lämpliga lösningar
för det växande elevantalet."
Ärendebeskrivning
Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar just nu med att ta fram en detaljplan för
del av Barkaröby 15:196, 6:70 och Barkaröby 6:72, Eriksbo trädgårdsstad,
Västerås. I en detaljplan bestäms hur ett begränsat område får användas och
vad som får byggas där. I området undersöks möjlighet för ett 60-tal
bostäder och en förskola upp till åtta avdelningar.
Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande lämnat följande
förslag till beslut:
Grundskolenämnden antar barn- och utbildningens förslag till yttrande och
sänder det vidare till byggnadsnämnden.
Yrkanden
Anna Lundberg (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
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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 2022/02205-1.7.1

Yttrande till kommunstyrelsen över remiss - Revisionsrapport
2020:8 - Granskning av strategisk kompetensförsörjning
Beslut
Grundskolenämnden antar förvaltningens förslag till yttrande daterat den 8
juni 2022 som sitt eget och överlämnar det till kommunstyrelsen.
Arendebeskrivning
De förtroendevalda revisorerna har gett EY i uppdrag att genomföra en
granskning med syftet att bedöma om stadens arbete rörande strategisk
kompetensförsörjning bedrivs med tillräcklig styrning, kontroll och
uppföljning. Tillgången till rätt kompetens är en strategisk fråga för staden,
då den påverkar möjligheten att leva upp till givna uppdrag och de krav som
ställs enligt lagstiftning för de olika verksamheter som bedrivs.
Den bedömning som framgår av rapporten är att det finns en rimligt god bild
av kompetensbehovet utifrån kända förutsättningar. Stadens stora utmaning
ligger inte primärt i att upprätta prognoser, utan i att hitta lämpliga strategier
och nya arbetssätt för att klara den växande utmaning välfärden står inför.
Med anledning av coronapandemin har staden behövt hantera stora och
oväntade utmaningar i den dagliga bemanningssituationen under 2020 och
2021. Pandemin har också inneburit plötsliga omställningar i arbetsmiljö
såväl som i formerna för hur kommunen genomför exempelvis utbildningar
eller rekryteringsevenemang. I kombination med stadsledningslcontorets
effektiviseringsuppdrag och personalomsättningen inom HR-funktionen
bedömer revisorerna att det strategiska arbetet med kompetensförsörjning
inte har hållit önskad takt under 2021 och inte heller har haft rimliga
förutsättningar till det.
Mot bakgrund av granskningen lämnar revisorerna ett antal
rekommendationer till kommunstyrelsen samt de granskade nämnderna,
Byggnadsnämnden, Grundskolenämnden och Äldrenämnden.
Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande lämnat följande
förslag till beslut:
Grundskolenämnden antar förvaltningens förslag till yttrande daterat den 8
juni 2022 som sitt eget och överlämnar det 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.
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Kopia till
Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen
Direktör barn- och utbildningsförvaltningen
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