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Håkan Lindberg (M)
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§107 DnrGSN 1811041-

Protokollsjustering

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

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§108 Dnr GSN 1861110-

Godkännande av föredragningslistan och beslut om offentliga 
ärenden

Beslut
1. Grundskolenämnden godkänner föredragningslistan.

2. Paragraferna 107 till och med 124 är offentliga.

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

Caroline Högström (M) anmäler två övriga frågor.

Gisela Carstinge (SD) anmäler en övrig fråga.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§109 DnrGSN 2022/00005-1.3.3

Direktören informerar 2022

Beslut
Grundskolenämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Marie Frey, projektledare, informerar om nuläget för upphandlingen av nytt 
skoladministrativt IT-system.

Åsa Lundkvist, direktör, informerar om ökade kostnader, exempelvis 
gällande livsmedel, med anledning av bland annat kriget i Ukraina.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§110 Dnr GSN 2022/00007-1.2.3

Redovisning av delegationsbeslut 2022

Beslut
Grundskolenämnden godkänner redovisningen.

Ärendebeskrivning
Delegationsbeslut registrerade i diarieseriema GSN och GRN-SBO under 
perioden 12 mars 2022 till och med 13 april 2022 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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§111 Dnr GSN 2022/00008-1.2.3

Redovisning av postlista 2022

Beslut
Grundskolenämnden godkänner redovisningen.

Ärendebeskrivning
Postlista ur nämndens diarieserie GSN för perioden 12 mars 2022 till och 
med 13 april 2022 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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§112 DnrGSN 2022/00006-1.2.3

Delgivningar 2022 

Beslut
Grundskolenämnden godkänner redovisningen.

Ärendebeskrivning
Kränkande behandlingar, synpunkter/klagomål och handlingar till kännedom 
för huvudmannen för perioden 12 mars 2022 till och med 13 april 2022 samt 
beredningsutskottets protokoll från den 4 april 2022 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 Utdragsbestyrkande
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§ 113 Dnr GSN 2022/00969-6.0.1

Information om Expectrum

Beslut
Grundskolenämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Lisa Kilestad, chef Expectrum, informerar om Expectrums verksamhet.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§114 DnrGSN 2022/00514-1.3.6

Information om resultatet av arbetet med handlingsplan för 
digitaliseringsstrategi för barn- och utbildningsförvaltningen 
2021 samt information om handlingsplan för 
digitaliseringsstrategi 2022

Beslut
Grundskolenämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Johanna Andersson, chef digitalisering och utveckling, informerar om 
resultatet av arbetet med handlingsplan för digitaliseringsstrategi för bam- 
och utbildningsförvaltningen 2021 samt information om handlingsplan för 
digitaliseringsstrategi 2022.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§115 DnrGSN 2022/00622-6.1.8

Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats 
(EMI) 2021

Beslut
Grundskolenämnden godkänner patientsäkerhetsberättelsen för elevhälsans 
medicinska insats 2021.

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.

Syftet med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och tydligt redovisa 
strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten.

Patientsäkerhetsberättelsen ska också beskriva utveckling och strategier för 
kommande år.

Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att 
bedöma hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra 
kvaliteten har bedrivits i verksamhetens olika delar.

Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande lämnat följande 
förslag till beslut:

Grundskolenämnden godkänner patientsäkerhetsberättelsen för elevhälsans 
medicinska insats 2021.

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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§ 116 DnrGSN 2022/00912-6.1.7

Nämndinitiativ från M gällande införande av rutiner för hantering 
av elever med misstänkt endometrios - beslut om hantering

Beslut
Nämndinitiativet föranleder ingen ytterligare åtgärd då barn- och 
utbildningsförvaltningen har rutiner för remisshantering gällande elever med 
misstänkt endometrios eller annan problematik relaterad till menstraationen.

Reservation
Caroline Högström (M), Carl-Henrik Knutsson (M) och Amy Puculan Gayo 
(M) reserverar sig mot beslutet enligt följande:

”Vi upplever att det finns en uppenbar brist och risk att vi missar dessa unga 
tjejers lidande genom den ytterst generella frågan ”Jag har dom senaste tre 
månaderna hart besvärande ont i magen”. Problemet idag är att den här 
sjukdomen faller mellan stolarna och att de flesta flickor hinner bli vuxna 
kvinnor innan de får diagnos och rätt stöd och hjälp. Ofta för att de tidigt 
bemöts med att det inte är något fel och att det helt enkelt gör ont att få 
mens. Här tror vi att skolhälsovården är avgörande och kan göra en skillnad. 
Få söker vård för problemet i unga år utan man söker sig till sin 
skolsköterska. Då krävs en kompetenshöjning kring ämnet och det skulle 
framtagandet av nya eller uppdaterade skriftliga rutiner kunna råda bot på.”

Gisela Carstinge (SD) reserverar sig mot beslutet enligt följande:

”Enligt beslutet har barn- och utbildningsförvaltningen rutiner för 
remisshantering gällande elever med misstänkt endometrios eller annan 
problematik relaterad till menstruation. Det som de inte har rutiner för att 
uppmärksamma unga kvinnor med dessa typer av problem. En fråga så bred 
som “Jag har de senaste tre månaderna haft besvärande ont i magen” 
kommer aldrig nå dessa kvinnor. Den behöver specificeras. Att kvinnor och 
kvinnovård inte är prioriterat idag vet vi om. Till skillnad från majoriteten så 
vill vi i Sverigedemokraterna lyfta kvinnors besvär och se till att de får den 
hjälp de förtjänar.”

Särskilt yttrande

Amanda Grönlund (KD) lämnar följande särskilda yttrande:

”Vi upplever att det finns en uppenbar brist och risk att vi missar dessa unga 
tjejers lidande genom den ytterst generella frågan ”Jag har dom senaste tre 
månaderna hart besvärande ont i magen”. Problemet idag är att den här 
sjukdomen faller mellan stolarna och att de flesta flickor hinner bli vuxna 
kvinnor innan de får diagnos och rätt stöd och hjälp. Ofta för att de tidigt 
bemöts med att det inte är något fel och att det helt enkelt gör ont att få 
mens. Här tror vi att skolhälsovården är avgörande och kan göra en skillnad. 
Få söker vård för problemet i unga år utan man söker sig till sin

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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skolsköterska. Då krävs en kompetenshöjning kring ämnet och det skulle 
framtagandet av nya eller uppdaterade skriftliga rutiner kunna råda bot på.”

Ärendebeskrivning
Caroline Högström (M), Amy Paculan Gayo (M) och Håkan Lindberg (M) 
lämnade vid sammanträdet den 22 mars 2022, § 99, in ett nämndinitiativ 
gällande införande av rutiner för hantering av elever med misstänkt 
endometrios. I nämndinitiativet föreslås att bam- och 
utbildningsförvaltningen får i uppdrag att säkerställa att skriftliga rutiner 
införs för hantering av elever med misstänkt endometrios inom elevhälsan.

Bam- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande lämnat följande 
förslag till beslut:

Nämndinitiativet föranleder ingen ytterligare åtgärd då bam- och 
utbildningsförvaltningen har rutiner för remisshantering gällande elever med 
misstänkt endometrios eller annan problematik relaterad till menstruationen.

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

Caroline Högström (M) yrkar att nämndinitiativet bifalles.

Gisela Carstinge (SD) yrkar att nämndinitiativet bifalles.

Proposition
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut. Detta enligt 
förvaltningens förslag till beslut med bifall från ordföranden själv, samt 
enligt Caroline Högströms (M) och Gisela Carstinges (SD) yrkanden. 
Ordföranden föreslår en propositionsordning där förslagen ställs mot 
varandra. Propositionsordningen godkänns och genomförs. Ordföranden 
finner att grundskolenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Kopia till
Caroline Högström (M)
Amy Paculan Gayo (M)
Håkan Lindberg (M)

15(37)
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§117 Dnr GSN 2021/01892-6.0.2

Nedläggning av skolenhet - Västerås English Public School 

Beslut
Grundskolenämnden beslutar att skolenheten Västerås English Public School 
läggs ner den 30 juni 2022.

Ärendebeskrivning
Grundskolenämnden gav den 6 april 2021, § 99, barn- och 
utbildningsförvaltningen 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.”

Den 8 juni 2021, § 202, beslutade grundskolenämnden, att till höstterminen 
2021, starta Västerås English Public School, VESP, en grundskola för elever 
i årskurserna F-6. Skolan riktar sig till elever som vistas en kortare tid i 
Sverige och undervisningen bedrivs på engelska enligt svensk läroplan. 
Skolan är inhyst i Mälarparkskolans lokaler.

I mars 2022 hade skolan fem elever: en elev i åk 1, tre elever i åk 2 samt en 
elev i åk 4. Av både pedagogiska och ekonomiska skäl föreslår barn- och 
utbildningsförvaltningen att skolan läggs ner den 30 juni 2022.

Vid ett beslut om nedläggning kommer nuvarande elever erbjudas möjlighet 
att söka ny skola. För elever som inte söker skola kommer placering ske 
enligt närhetsprincipen. Berörda vårdnadshavare har informerats.

Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande lämnat följande 
förslag till beslut:

Grundskolenämnden beslutar att skolenheten Västerås English Public School 
läggs ner den 30 juni 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
Stadsarkivet
Organisationsgruppen BUF

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§118 DnrGSN 2020/03834-1.4.2

Lärarbehörigheten på skolor med hög social vikt - återrapport av 
uppdrag

Beslut
1. Grundskolenämnden godkänner återrapport av uppdrag att redovisa 

statistik om lärarbehörighet på skolor med hög social vikt.

2. Analysen redovisas i samband med delårsrapport 1 2022.

Ärendebeskrivning
I oktober 2021, § 272, gav grundskolenämnden barn- och 
utbildningsförvaltningen i uppdrag att återkomma med statistik om 
lärarbehörigheten på skolor med hög social vikt och analys av satsningen i 
april 2022.

Då Skolverkets statistik över lärarbehörigheter offentliggjordes den 31 mars 
2022 presenteras vid nämndsammanträdet i april enbart den aktuella 
statistiken. Analysen redovisas i samband med delårsrapport 1 2022.

Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande lämnat följande 
förslag till beslut:

1. Grundskolenämnden godkänner återrapport av uppdrag att redovisa 
statistik om lärarbehörighet på skolor med hög social vikt.

2. Analysen redovisas i samband med delårsrapport 1 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.

Justerandes-sifinatiir Utdragsbestyrkande
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§119 Dnr GSN 2022/00019-1.2.3

Revidering av grundskolenämndens delegationsordning 

Beslut
Grundskolenämnden antar förslag till reviderad delegationsordning, daterad 
2022-04-13.

Ärendebeskrivning
En nämnds delegationsordning är ett styrdokument som kontinuerligt ska ses 
över och vid behov revideras.

Med anledning av omorganisering inom bam- och utbildningsförvaltningen 
behöver punkt 2.2.2.1 Beslut om placering av elev i förskoleklass, 
grundskola och fritidshem delas upp i två positioner:

• Position 2.2.2.1 a) Beslut om placering av elev i förskoleklass och 
grundskola - Delegat: Handläggare skolplacering.

• Position 2.2.2.1 b) Beslut om placering av elev i fritidshem - Delegat: 
Handläggare på placeringsenheten.

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
Enhetschef placeringsenheten 
Avdelningschef skolplacering 
Utvecklingsledare grundskolan

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§120 Dnr GSN 2022/00913-2.7.3

Nämndinitiativ från SD gällande övervakningskameror i 
grundskolan - beslut om hantering

Beslut
1. Nämndinitiativets punkt 1, 3 och 4 avslås då behovet av varje enskild 

kamera behöver analyseras, bland annat utifrån de bestämmelser som 
finns i dataskyddsförordningen (GDPR).

2. Nämndinitiativets punkt 2 behandlas inom ramen för redan pågående 
arbete avseende ansvarsfördelning för, och hantering av, 
övervakningskameror mellan berörda nämnder.

Reservation
Gisela Carstinge (SD) reserverar sig mot beslutets punkt 1 enligt följande:

”Vårt samhälle blir bara grymmare och otäckare. Fler brott sker i och i 
närheten av våra skolor. Våra barn, och de vuxna som arbetar i skolan, 
riskerar att bli utsatta för såväl psykiska och fysisk skada.

Kameraövervakning är ett lätt sätt att minimera den här risken och ett sätt för 
polisen att effektivt utreda redan begångna brott.

Lagstiftning finns att ta hänsyn till absolut, med det gör det inte omöjligt. 
Sverigedemokraterna vill göra allt i vår makt för att skydda våra barn och 
ungdomar, för att minimera risken för att brott begås i skolan och för att 
underlätta för polisen att identifiera de som begår brott.”

Caroline Högström (M), Carl-Henrik Knutsson (M) och Amy Paculan Gayo 
(M) reserverar sig mot beslutets punkt 1 enligt följande:

”Idag efterfrågar många skolor möjligheten till trygghetskameror och så som 
förslaget är utformat är det inget krav utan en möjlighet att kunna få sätta 
upp trygghetskameror. Detta är frågor som Moderaterna drivit sedan flera år 
tillbaka och därför ställer vi oss bakom initiativet.”
Särskilt yttrande

Amanda Grönlund (KD) lämnar följande särskilda yttrande:

”Idag efterfrågar många skolor möjligheten till trygghetskameror och så som 
förslaget är utformat är det inget krav utan en möjlighet att kunna få sätta 
upp trygghetskameror. Detta är frågor som vi drivit sedan flera år tillbaka 
och därför ställer vi oss bakom initiativet.”

Ärendebeskrivning
Gisela Carstinge (SD) lämnade vid sammanträdet den 22 mars 2022, § 100, 
in ett nämndinitiativ gällande övervakningskameror i grundskolan. I 
nämndinitiativet föreslås:

1. att alla skolor skall erbjudas kameraövervakning,

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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2. att förvaltningen tar fram riktlinjer kring vilka som ska få tillgång till 
materialet samt hur länge materialet skall sparas,

3. att förvaltningen utreder hur andra kommuner förhåller sig till 
kameraövervakning, vilka som har tillgång till materialet samt deras 
tolkning av lagen, samt

4. att förvaltningen ser över hur friskolor i Västerås förhåller sig till 
kameraövervakning, vilka som har tillgång till materialet samt deras 
tolkning av lagen.

Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande lämnat följande 
förslag till beslut:

1. Nämndinitiativets punkt 1, 3 och 4 avslås då behovet av varje enskild 
kamera behöver analyseras, bland annat utifrån de bestämmelser som 
finns i dataskyddsförordningen (GDPR).

2. Nämndinitiativets punkt 2 behandlas inom ramen för redan pågående 
arbete avseende ansvarsfördelning för, och hantering av, 
övervakningskameror mellan berörda nämnder.

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

Vicki Skure Eriksson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Agneta Luttropp (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Alexandra Olsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Gisela Carstinge (SD) yrkar att nämndinitiativet bifalles.

Caroline Högström (M) yrkar att nämndinitiativet bifalles.

Proposition
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut. Detta enligt 
förvaltningens förslag till beslut med bifall från ordföranden själv, Vicki 
Skure Eriksson (C), Agneta Luttropp (MP) och Alexandra Olsson (S), samt 
enligt Gisela Carstinges (SD) och Caroline Högströms (M) yrkanden. 
Ordföranden föreslår en propositionsordning där förslagen ställs mot 
varandra. Propositionsordningen godkänns och genomförs. Ordföranden 
finner att grundskolenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Kopia till
Gisela Carstinge (SD)
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§ 121 Dnr GSN 2022/00914-2.7.3

Nämndinitiativ från SD gällande narkotikahundar i grundskolan - 
beslut om hantering

Beslut
1. Nämndinitiativets punkt 1 avslås. Grundskolenämnden kan inte ålägga 

annan nämnd eller myndighet, i detta fall Polismyndigheten, uppgifter.

2. Nämndinitiativets punkt 2 avslås då det finns en stads gemensam 
handlingsplan som anger en gemensam, samlad riktning för Västerås 
stads preventionsarbete gällande alkohol, narkotika, dopning, tobak och 
spel (ANDTS) samt att det är varje rektor som ansvarar för och beslutar 
om ordningsregler.

3. Nämndinitiativets punkt 3 föranleder ingen ytterligare åtgärd då 
grundskolenämnden har rutiner for samverkan med polisen.

Reservation
Gisela Carstine (SD) reserverar sig mot beslutet enligt följande:

”Västerås har en omfattande problematik vad gäller narkotika. Det florerar 
stora mängder narkotika i staden och det är en stor inkomstkälla hos 
kriminella gäng. Narkotika förstör alldeles för många ungas liv.

Västerås Stad och den styrande majoriteten borde vara tydliga med att 
nolltolerans mot droger är det som gäller. Skolmiljön ska vara absolut 
drogfri. En tydlig och rak linje från styret hade gjort det enklare för rektorer 
att finna stöd i att använda narkotikahundar för sök i skolans lokaler och 
omedelbara närhet. Dessvärre lämnas rektorerna ensamma, utan stöd.

Sverigedemokraterna kommer alltid stå för nolltolerans mot droger och 
ämnar stödja rektorerna i det förebyggande arbetet. Barn och unga ska 
skyddas mot narkotika.”

Caroline Högström (M), Carl-Henrik Knutsson (M) och Amy Paculan Gayo 
(M) reserverar sig mot beslutet enligt följande:

”Allt för ofta fastnar trygghetsfrågan mellan stuprören som finns inom 
myndighetsvärlden. När kontakter tas med polisen hänvisar de till att de 
söker igenom vid brottsmisstanke och att de gärna gör det regelbundet, men 
de behöver bli inbjudna. I tjänsteskrivelsen läser vi att det enbart är upp till 
polisen, detta går inte ihop. En upparbetad samverkan mellan skolan och 
polisen för att säkerställa en drogfri skolgång för samtliga elever är 
uppenbart nödvändig. Moderaterna anser, tyvärr, att vi regelbundet bör 
genomsöka med narkotikahund för att upptäcka och hitta var och när 
narkotika göms i och i anslutning till våra skolverksamheter.”

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Särskilt yttrande

Amanda Grönlund (KD) lämnar följande särskilda yttrande:

”Allt för ofta fastnar trygghetsfrågan mellan stuprören som finns inom 
myndighetsvärlden. När kontakter tas med polisen hänvisar de till att de 
söker igenom vid brottsmisstanke och att de gärna gör det regelbundet, men 
de behöver bli inbjudna. I tjänsteskrivelsen läser vi att det enbart är upp till 
polisen, detta går inte ihop. En upparbetad samverkan mellan skolan och 
polisen för att säkerställa en drogfri skolgång för samtliga elever är 
uppenbart nödvändig. Vi anser, tyvärr, att vi regelbundet bör genomsöka 
med narkotikahund för att upptäcka och hitta var och när narkotika göms i 
och i anslutning till våra skolverksamheter.”

Ärendebeskrivning
Gisela Carstinge (SD) lämnade vid sammanträdet den 22 mars 2022, § 101, 
in ett nämndinitiativ gällande narkotikahundar i grundskolan. I 
nämndinitiativet föreslås:

1. att man kontinuerligt söker igenom skolans lokaler med narkotikahundar,

1. 2.att man vid alla kommunala skolor upprättar en drogpolicy eller 
ordningsregler där det tydligt framgår att narkotikahundar kan komma att 
användas för sökning i skolans lokaler, samt

2. att man påbörjar ett samarbete med polisen där riktlinjer kring sök med 
narkotikahundar fastställs.

Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande lämnat följande 
förslag till beslut:

1. Nämndinitiativets punkt 1 avslås. Grundskolenämnden kan inte ålägga 
annan nämnd eller myndighet, i detta fall Polismyndigheten, uppgifter.

2. Nämndinitiativets punkt 2 avslås då det finns en stadsgemensam 
handlingsplan som anger en gemensam, samlad riktning för Västerås 
stads preventionsarbete gällande alkohol, narkotika, dopning, tobak och 
spel (ANDTS) samt att det är varje rektor som ansvarar för och beslutar 
om ordningsregler.

3. Nämndinitiativets punkt 3 föranleder ingen ytterligare åtgärd då 
grundskolenämnden har rutiner för samverkan med polisen.

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

Vicki Skure Eriksson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Agneta Luttropp (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Alexandra Olsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Gisela Carstinge (SD) yrkar att nämndinitiativet bifalles.

Caroline Högström (M) yrkar att nämndinitiativet bifalles.

Utdragsbestyrkande
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Proposition
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut. Detta enligt 
förvaltningens förslag till beslut med bifall från ordföranden själv, Vicki 
Skure Eriksson (C), Agneta Luttropp (MP) och Alexandra Olsson (S), samt 
enligt Gisela Carstinges (SD) och Caroline Högströms (M) yrkanden. 
Ordföranden föreslår en propositionsordning där förslagen ställs mot 
varandra. Propositionsordningen godkänns och genomförs. Ordföranden 
finner att grundskolenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Kopia till
Gisela Carstinge (SD)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§122 Dnr GSN 2022/00345-2.5.8

Fördelning av statsbidrag: Tillfällig förstärkning av statligt stöd 
2022 - "skolmiljarden"

Beslut
1. Statsbidraget ”Tillfällig förstärkning av statligt stöd 2022” fördelas till 

kommunala grundskolor, fritidshem, särskolor i Västerås samt 
motsvarande verksamhetsformer i fristående regi både i Västerås och i 
annan kommun med 147 kronor per elev i fritidshem, i grundsärskola 
och i grundskolan F-6 samt med 1 421 kronor per elev i grundskola 
årskurs 7-9.

2. Utbetalning sker i samband med ordinarie resursfördelning den 15 maj
2022.

3. Barn- och utbildningsförvaltningen ska till grundskolenämnden 
återrapportera insatserna och vad de har givit för resultat i den 
kommunala verksamheten i samband med verksamhetsberättelsen 2022.

Ärendebeskrivning
Enligt Skolverkets regleringsbrev ska de betala ut högst 14 miljarder kronor 
till landets kommuner i syfte att bidra till goda förutsättningar för att minska 
de negativa effekterna på elevers kunskapsutveckling och hälsa till följd av 
covid-19-pandemin. Det tillfälliga statsbidraget fördelas proportionellt 
utifrån antalet barn och unga i åldern 6-19 år i kommunen. Medel ska under 
2022 användas till insatser i kommunal och enskild verksamhet i 
fritidshemmet, förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, 
gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och den kommunala vuxenutbildningen. 
Västerås kommun har fått 21 264 482 kronor för detta.

Fördelningen av generella statsbidrag som avser mer än en nämnd måste 
beslutas av kommunfullmäktige. Den 7 april 2022 beslutade fullmäktige om 
fördelning av statsbidraget utifrån barn- och utbildningsförvaltningens 
förslag att behålla samma fördelningsprinciper som förra året, vilket innebär 
att grundskolenämnden får 10 197 319 kronor i extra tilldelning av det 
tillfälliga statsbidraget för elever som är folkbokförda i Västerås den 15 
januari 2022.

De extra medel som tilldelats nämnden ska enligt fullmäktiges beslut till viss 
begränsad del gå till förskoleklass, fritidshem, årskurs 1-6 samt 
grundsärskola. Bidraget ska fördelas lika till elever i fristående och 
kommunala förskoleklasser, fritidshem, särskolor samt grundskolor. Det 
innebär att fritidshemselever, grundsärskoleelever och årskurs F-6 får 147 
kronor per elev. Årskurs 7-9 får 1421 kronor per elev. För att snabbt och 
tillfullo få ut statsbidraget i verksamheterna föreslår förvaltningen att 
bidraget fördelas per folkbokförd elev i Västerås kommun som går i Västerås 
kommunala verksamheter eller i någon fristående skola, fritidshem eller

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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särskola i Västerås och baseras på antal inskrivna i verksamheten den 15 
januari 2022.

Av bilaga tillhörande ärendet framgår bidragets storlek till den kommunala 
huvudmannen i Västerås respektive till fristående skolor, fritidshem och 
grundsärskolor, oavsett vilken ort den fristående bedriver verksamhet i.

Bidraget föreslås betalas ut den 15 maj 2022 i samband med ordinarie 
resursfördelning.

Staten kräver ingen särskild uppföljning av hur dessa medel används.

Förvaltningen ska återrapportera insatserna till grundskolenämnden och vad 
de har givit för resultat i den kommunala verksamheten i samband med 
verksamhetsberättelsen 2022.

Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande lämnat följande 
förslag till beslut:

1. Statsbidraget ”Tillfällig förstärkning av statligt stöd 2022” fördelas till 
kommunala grundskolor, fritidshem, särskolor i Västerås samt 
motsvarande verksamhetsformer i fristående regi både i Västerås och i 
annan kommun med 147 kronor per elev i fritidshem, i grundsärskola 
och i grundskolan F-6 samt med 1 421 kronor per elev i grundskola 
årskurs 7-9.

2. Utbetalning sker i samband med ordinarie resursfördelning den 15 maj 
2022.

3. Barn- och utbildningsförvaltningen ska till grundskolenämnden 
återrapportera insatserna och vad de har givit för resultat i den 
kommunala verksamheten i samband med verksamhetsberättelsen 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
Handläggare för vidarebefordrar till berörda

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 123 Dnr GSN 2022/00970-6.0.1

Information om översyn av ersättningsmodeller 

Beslut
Grundskolenämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Under våren 2022 har tjänstepersoner på hemkommun- och kanslienheten 
fört dialog med verksamhetsekonomier för den kommunala utföraren.

Vid översynen har barn- och utbildningsförvaltningen kommit fram till att 
samtliga ersättningsmodeller för 2022 avseende grundskolenämnden bör 
användas även för 2023.

Susanne Johansson, controller, informerar i ärendet.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§124 Dnr GSN 1860977-

Övriga frågor 

Ärendebeskrivning
Caroline Högström (M) ställer en fråga gällande byte av skola. Katja 
Bodman, avdelningschef, besvarar frågan.

Caroline Högström (M) ställer även en fråga gällande syskonförtur. Kristina 
Dhenstrand, verksamhetschef, besvarar frågan.

Gisela Carstinge (SD) ställer en fråga gällande dyslexiutredningar. Frågan 
besvaras vid nästkommande sammanträde under punkten 
"V erksamhetsinformation".

Justerandes signatur , Utdragsbestyrkande
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§125 Dnr GSN 2022/00022-2.5.0

Månadsrapport för grundskolenämnden - mars 2022 

Beslut
Grundskolenämnden godkänner månadsrapport för mars 2022 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 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.

Kopia till
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestvrkan.de
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§126 DnrGSN 2022/00244-1.3.4

Planeringsunderlag 2023-2026 för grundskolenämnden - 
överläggning

Beslut
Överläggningen förklaras avslutad.

Är endeb eskrivning
I Västerås stad ska nämnderna varje vår besluta om ett planeringsunderlag. 
Planeringsunderlaget ska baseras på den planeringsinriktning som 
kommunstyrelsen normalt antar i februari. Planeringsunderlaget är sedan ett 
viktigt underlag till kommunfullmäktiges årsplan, som i år beslutas i 
november.

Under förra året togs ett nytt årshjul fram för nämndens planeringsarbete. 
Syftet var att öka tydligheten och effektiviteten, bland annat genom att 
nämnden skulle kunna komma in tidigare i processen.

Fakta och underlag som är viktiga vid framtagandet av planeringsunderlaget 
är:

• Nämndens verksamhetsberättelse, som beslutades i februari

• Verksamheternas verksamhetsplaner, som nämnden fick information om 
i februari/mars

• Kommunstyrelsens planeringsinriktning. Denna beslutades i år 6 april 
istället för som normalt i februari.

De dialoger som nämnden för utifrån ovanstående underlag är normalt 
upptakten (inställd i år på grund av pandemin), dialog med fristående 
rektorer och dialog med kommunala rektorer. Framöver planeras även dialog 
med barn och unga. Efter dialogerna skedde en överläggning med nämnden 
på nämndens sammanträde i mars, där nämnden gjorde medskick till 
förvaltningen inför framtagandet av ett skrivet förslag.

På nämndens sammanträde i april sker en ny överläggning, denna gång 
utifrån ett förslag till planeringsunderlag från förvaltningen. Nämnden har då 
möjlighet att ge nya eller förtydligade instruktioner till förvaltningen om 
vilken inriktning man vill att planeringen ska ha. Slutligen kommer beslut att 
fattas på nämndens sammanträde i maj.

För att se till att nämndens styrning av förvaltningen blir tydlig och effektiv, 
kommer nämnden i år även att besluta om uppdrag till förvaltningen i 
samband med planeringsuppdraget. Uppdragen ska vara utredningar som 
behöver göras för att nämnden ska kunna fatta beslut om sin 
verksamhetsplan och budget för 2023 i december. Genom att uppdragen ges 
på våren, bör förvaltningen hinna ta fram genomarbetade underlag innan 
beslut ska fattas om verksamhetsplan och budget.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§127 DnrGSN 2022/00640-1.7.1

Yttrande till kommunstyrelsen över
samverkansöverenskommelse med Region Västmanland om 
barn och unga

Beslut
Grundskolenämnden antar barn- och utbildningsförvaltningens förslag till 
yttrande, daterat 2022-03-22, som sitt eget och överlämnar det till 
kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har översänt samverkansöverenskommelse barn och unga 
till bland annat grundskolenämnden för yttrande.

Samverkansöverenskommelsen föreslås tecknas mellan Region Västmanland 
och kommunerna i Västmanland. Syftet med överenskommelsen är att stärka 
samverkan i frågor som rör barn och unga samt att klargöra roller och ansvar 
bland de olika aktörerna.

Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 29 april 2022.

Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande lämnat följande 
förslag till beslut:

Grundskolenämnden antar barn- och utbildningsförvaltningens förslag till 
yttrande, daterat 2022-03-22, 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.

Kopia till
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§128 Dnr GSN 2022/00637-1.7.1

Yttrande til! kulturnämnden över Västerås stads biblioteksplan 
2022-2024

Beslut
Grundskolenämnden antar barn- och utbildningsförvaltningens förslag till 
yttrande, daterat 2022-03-25, som sitt eget och överlämnar det till 
kulturnämnden.

Ärendebeskrivning
Kulturnämnden har remitterat förslag till Västerås stads biblioteksplan 2022- 
2024 till bland annat gamdskolenämnden.

Bibliotekslagen fastställer att kommuner ska anta biblioteksplaner för sin 
verksamhet på biblioteksområdet. Hur biblioteksplanema utformas är upp till 
varje kommun att bestämma. I Västerås uppfylls lagstiftningen genom att de 
pedagogiska nämnderna antar en skolbiblioteksplan och genom att 
kulturnämnden antar en handlingsplan för folkbiblioteksverksamheten. 
Handlingsplan för skolbibliotek 2020-2024 antogs 2020 av 
grundskolenämnden samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

Yttrandet ska vara kulturnämnden tillhanda senast den 14 april 2022. 
Anstånd har begärts och beviljats att inkomma med yttrandet senast den 6 
maj 2022.

Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande lämnat följande 
förslag till beslut:

Grundskolenämnden antar barn- och utbildningsförvaltningens förslag till 
yttrande, daterat 2022-03-25, som sitt eget och överlämnar det till 
kulturnämnden.

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
Kulturnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§129 DnrGSN 2022/00009-1.3.3

Verksamhetsinformation 2022

Beslut
Grundskolenämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Verksamhetscheferna informerar bland annat om:

• Planering gällande mottagande av barn från Ukraina, och

• omorganisering inom förvaltningen.

Fredrik Ignell, biträdande verksamhetschef, informerar om slutrapport för 
projektet "Styrning och ledning matematik".

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§130 Dnr GSN 2022/00010-1.3.3

Rapportering avseende avvikelser och viktiga 
kvalitetsparametrar 2022

Beslut
Grundskolenämnden tackar för informationen.

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

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§131 Dnr GSN 2022/00011-3.6.1

Information om lokaler och investeringar 2022

Beslut
Grundskolenämnden tackar för informationen

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

Johanna Boivie, projektledare, informerar om tillgängligheten vid 
Emausskolan.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§132 DnrGSN 2022/01056-1.7.1

Yttrande till byggnadsnämnden gällande synpunkter inför 
begäran till länsstyrelsen om planeringsbesked över förslag till 
detaljplan för del av Tidö 1:347, Västerås, dp 1961

Beslut
1. Grundskolenämnden antar barn- och utbildningsförvaltningens förslag 

till yttrande, daterat 2022-04-11, och överlämnar det till 
byggnadsnämnden.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning
Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar just nu med att ta fram en detaljplan för 
del av fastigheten Tidö 1:347 i Tidö, Västerås. Grundskolenämnden bereds 
möjlighet att lämna synpunkter.

Syftet med begäran om planeringsbesked är att tidigt i processen säkerställa 
ett antagande av detaljplanen utifrån länsstyrelsens prövningsgrunder (11 
kap. 10§ PBL).

Ingen gällande detaljplan finns för aktuellt område. I kommunens 
översiktsplan 2026 är planområdet inte utpekat för bostadsbebyggelse, utan 
markerat som ett av områden där turism, rekreation och utveckling av 
friluftsliv prioriteras.

Översiktsplanen kan ny bebyggelse medges för de som driver verksamheter 
som utvecklar turism och friluftsliv eller natur- och kulturvärden, då det ger 
förutsättningar för förenklad drift och tillsyn och bidrar till en levande 
landsbygd. Därigenom föreslås att nya byggnader ska ta hänsyn till de unika 
landskapsvärdena som finns i området.

Sökande för ny detaljplan önskar att pröva möjligheten att bebygga delar av 
fastigheten Tidö 1:347 med bland annat upp till 48 småhus.

Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande lämnat följande 
förslag till beslut:

Grundskolenämnden antar barn- och utbildningsförvaltningens förslag till 
yttrande, daterat 2022-04-11, och överlämnar det till byggnadsnämnden.

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.

Justeraiides signatur Utdragsbestyrkande
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Kopia till
Byggnadsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§133 DnrGSN 2022/00243-1.4.2

Uppföljning av verksamhetsbudget 2022

Beslut
Grundskolenämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Budgeten för verksamhetsekonomin är beslutad av grundskolenämnden den 
25 januari 2022. 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 rnnkr i 
jämförelse mot budget för våren 2022 och +/-1 mnkr för hösten 2022. 
Informationen presenteras muntligt på nämnden.

Bengt Karlsson, chef ekonomi- och planeringsenheten, informerar i ärendet.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande


