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§1 Dnr UTN 1836556-

P rotokol Is j uste ri ng

Beslut
Utbildningsnämnden utser Curt Åke Larsson (KD) att tillsammans 
ordföranden att justera dagens protokoll.

Justerandcs sienatur Utdracsbes tvekande
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§2 Dnr UTN 1836558-

Godkännande av föredragningslistan samt beslut om offentliga 
ärenden

Beslut
1. Utbildningsnämnden godkänner föredragningslistan.

2. Paragraferna 1 till och med 14 är offentliga.

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

Roger Haddad (L) anmäler två övriga frågor.

Justerandes sianatur l $ Utdraasbcstvikande
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§3 Dnr UTN 2023/00012-1.4.2

Redovisning av delegationsbeslut 2023

Beslut
Delegationsbeslut registrerade i diarieserierna UAN och UTN under 
perioden 2022-11-29 till och med 2023-01-15 redovisas för nämnden.

Ärendebeskrivning
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen.

Yrkanden
Eva-Lotta Svensson (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 ordföranden själv, och att utbildningsnämnden 
beslutar enligt det.

Utdraasbestvikande
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§ 4 Dnr UTN 2023/00013-1.4.2

Redovisning av postlista 2023

Beslut
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen.

Ärendebeskrivning
Delegationsbeslut registrerade i diarieserierna UAN och UTN under 
perioden 2022-11-29 till och med 2023-01-15 redovisas för nämnden.

Yrkanden
Eva-Lotta Svensson (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 ordföranden själv, och att utbildningsnämnden 
beslutar enligt det.

Utdraesbestvrkande
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§ 5 Dnr UTN 2023/00011-1.4.2

Delgivningar 2023

Beslut
Kränkande behandlingar, synpunkter/klagomål och handlingar till kännedom 
för huvudmannen för perioden 29 november 2022 till och med 15 januari 
2023 samt beredningsutskottets protokoll från den 11 januari 2023 redovisas 
för utbildningsnämnden.

Ärendebeskrivning
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen.

Yrkanden
Eva-Lotta Svensson (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 ordföranden själv, och att utbildningsnämnden 
beslutar enligt det.

Utdraesbestyrkande
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§ 6 Dnr UTN 2022/01201-2.2.2

Revidering av informationshanteringsplan för 
utbildningsnämnden (tidigare utbildnings-och 
arbetsmarknadsnämnden)

Beslut
1. Utbildningsnämnden antar förslag till informationshanteringsplan, daterad 

2022-12-29.

2. Informationshanteringsplanen gäller retroaktivt från och med 1 januari 
2023.

Ärendebeskrivning
Enligt arkivlagen (SFS 1990:782) och offentlighets- och sekretesslagen (SFS 
2009:400) ska varje myndighet bland annat upprätta en beskrivning av 
myndighetens allmänna handlingar. Syftet med denna beskrivning är att 
genom att redovisa vilka handlingar som kan förekomma hos en myndighet, 
underlätta och möjliggöra för allmänheten att ta del av dessa. Begreppet 
allmänna handlingar är mediaoberoende och gäller bland annat både 
pappershandlingar och digitala handlingar/upptagningar.

Inom Västerås stad utgörs beskrivningen dels av en blankett där 
myndighetens organisation framgår, dels av en redovisning av myndighetens 
allmänna handlingar, informationshanteringsplan. Planen tar upp vilka 
rutiner och vilka handlingar som kan finnas och den ska hållas aktuell och i 
möjligaste mån visa faktiska förhållanden och återspegla förekomsten av 
handlingar i verksamheten. Planen anger dessutom om handlingar ska 
diarieföras eller inte, ger information om förvaring och vissa handlingstypers 
eventuella sekretess samt handlingarnas gallringsfrist.
Informationshanteringsplanen är mediaoberoende och såväl digitala som 
pappersbaserade allmänna handlingar redovisas. Upprättad plan ska med 
jämna mellanrum ses över för att hållas aktuell.

Gallring innebär i sig en inskränkning av offentlighetsprincipen och beslut 
därom ska därför fattas av varje ansvarig myndighet. En 
informationshanteringsplan, där gallringsfrister anges, gäller inte förrän den 
antagits av respektive nämnd/styrelse.

I denna Översyn har revidering skett vad gäller:

* Ändring av nämndens namn i informationshanteringsplanen till 
utbildningsnämnden.

* Borttagande av avsnittet ”arbetsmarknad och sysselsättning” eftersom 
verksamheten kommer tillhöra den nya arbetsmarknadsnämnden från och 
med årsskiftet.

* Tillägg att ansökningar om Bibass+ inom gymnasieskolan ska diarieföras i 
ciceron

Utdraesbestvrkaiide

r
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* Korrigeringar och uppdateringar/tillägg för Vuxenutbildningscentrum och 
Yrkeshögskolans verksamhet i enlighet med rekommendationer från barn- 
och utbildningsförvaltningens dataskyddsgrupp för att personuppgifter ska 
gallras när de inte längre är aktuella.

För Vuxenutbildningscentrum och kommunala vuxenutbildningsanordnare 
är det dessa korrigeringar och tillägg:

-Förteckning över/uppgifter om anställda i Alvis gallras vid inaktualiet

-Förteckning över/uppgifter om studerande hos kommunala 
vuxenutbildningsanordnare i Alvis (Tranellska, Edströmska, Carlforsska) 
gallras vid inaktualitet

- Pedagogisk dokumentation om studerande på komvux som särskild 
utbildning i Alvis gallras vid inaktualitet

-Individuella studieplaner i Alvis gallras vid inaktualitet

-Ansökningar till yrkeshögskoleutbildningar i ViaEcole gallras vid 
inaktualitet

För Västerås Yrkeshögskola är det dessa korrigeringar och tillägg: 

-Åtgärdsplan för studerande i S-mapp gallras vid inaktualitet 

-Närvarouppgifter i Vklass eller i S-mapp gallras vid inaktualitet 

-Ansökan om extra medel för enskild elev till Myndigheten för 
yrkeshögskolan i S-mapp gallras vid inaktualitet

-Dokumentation om anmälan inför eventuell avstängning av studerande i S- 
mapp gallras vid inaktualitet

-Lista över möjliga LIA-platser i S-mapp gallras vid inaktualitet

-Protokoll för ledningsgruppen diarieförs i ciceron

Yrkanden
Eva-Lotta Svensson (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 ordföranden själv, och att utbildningsnämnden 
beslutar enligt det.

Kopia till
Stadsarkivet

Arbetsmarknadsnämnden

Utdraesbcstvrkande
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§ 7 Dnr UTN 2022/01200-1.3.6

Information om digitaliseringsstrategi för barn- och 
utbildningsförvaltningen

Beslut
Utbildningsnämnden tackar för informationen.

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

Utdransbestyrkande

A
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§8 Dnr UTN 2022/00887-2.2.3

Information om granskning av dataskyddsarbetet 2021 - 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Beslut
Utbildningsnämnden tackar för informationen.

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

■i»"
Utdraesbcstvikande
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§ 9 Dnr UTN 2023/00030-6.7.4

Information om Västerås yrkeshögskolas verksamhet

Beslut
Utbildningsnämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Andreas Hultin och Alina Rocabado Chivi, enhetschefer, informerar om 
Västerås yrkeshögskolas verksamhet.

Utdraasbestvrkande
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§ 10 Dnr UTN 2023/00026-6.7.1

Information om ansökan att bedriva yrkeshögskoleutbildning -
Västerås yrkeshögskola

Beslut
Utbildningsnämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Andreas Hultin, enhetschef, informerar om ansökan att bedriva en 
yrkeshögskoleutbildning.

(J tdraasbestyrkaade
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§11 Dnr UTN 2022/00528-6.6.2

Information om plan för sammanhållen utbildning för nyanlända 
vuxna med utbildningsplikt

Beslut
Utbildningsnämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Amanda Nääf, strateg, informerar om plan för sammanhållen utbildning för 
nyanlända vuxna med utbildningsplikt.

Justerande» -siHiiatur Utdraasbestvrkande
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§ 12 Dnr UTN 2023/00025-2.5.8

Information om ersättning för läromedel och måltider för 
studerande vid folkhögskola

Beslut
Utbildningsnämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Under 1994 fattade utbildningsnämnden beslut (Dnr 94:01105-UN §46) om 
att elever, under 20 år och som är folkbokförda i Västerås, kan ansöka om 
extra ersättning för studier vid folkhögskola. Beloppet uppgick till 2000 
kronor per termin.

Under perioden 2009-2022 har det i genomsnitt inkommit sex ansökningar 
om extra ersättning per kalenderår. Ett avslag gjordes 2019 då sökande inte 
uppfyllde kriterierna för extra ersättning.

Med anledning av att det är förhållandevis få som söker, beloppet inte har 
indexerats sedan starten 1994, vill barn-och utbildningsförvaltningen lyfta 
frågan om det är rationellt att behålla ersättningen.

Förvaltningens samlade bedömning landar därför i ett förslag att 
utbildningsnämnden beslutar om att upphäva tidigare beslut (Dnr 94:01105- 
UN §46) från och med vårterminen 2023.

Utdragsbestyrkande
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§ 13 Dnr UTN 2023/00006-1.7.1

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

Beslut
Utbildningsnämnden 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 for 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 fullgånget 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 utbildningsnämnden och grundskolenämnden. 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.

Justerande&sienatur Utdrausbestvrkande
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§14 DnrUTN 1836557-

Övriga frågor

Ärendebeskrivning
Roger Haddad (L) frågar om Västerås stad erbjuder SFI för ukrainska 
flyktingar. Ordförande Eva-Lotta Svensson och verksamhetschef John-John 
Ernstsson besvarar frågan.

Roger Haddad (L) frågar om hur tidsplanen gällande utbildningsnämndens 
verksamhetsbudget för 2023 ser ut. Ordförande Eva-Lotta Svensson besvarar 
frågan.

. Utdraesbest yrkande
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§ 15 Dnr UTN 2022/00466-1.6.2

Svar till Skolinspektionen - beslut efter regelbunden 
kvalitetsgranskning - Rudbeckianska gymnasiet

Beslut
1. Anta yttrandet daterat 2022-12-28 som sitt eget,

2. Att beslutet enligt punkt 1 förklaras omedelbart justerat.

Ärendebeskrivning
Skolinspektionen har i en regelbunden kvalitetsgranskning genomförd under 
våren 2022 med beslut 2022-05-13 lämnat ett beslut till huvudmannen, där 
huvudmannen ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits inom identifierade 
områden.

Dessa ska redovisas till Skolinspektionen senast 2023-01-31 varför ärendet 
nu kommer upp till Utbildningsnämnden.

Yrkanden
Eva-Lotta Svensson (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 ordföranden själv, och att utbildningsnämnden 
beslutar enligt det.

Kopia till
Skolinspektionen

Verksamhetschef gymnasie- och vuxenutbildningen

Rektor Rudbeckianska gymnasiet

Justerandes sienatur Utdraesbestvrkande
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§16 Dnr UTN 2022/00944-1.7.1

Yttrande till byggnadsnämnden över remiss - Drönarverksamhet 
inom Västerås stad

Beslut
Utbildningsnämnden antar barn- och utbildningsförvaltningens förslag till 
yttrande, daterat 2023-01-03, som sitt eget och överlämnar det till 
byggnadsnämnden.

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har remitterat dokumentet Drönarverksamhet inom 
Västerås stad till bland annat utbildningsnämnden 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 fj ärrpilot 
(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.

Yrkanden
Eva-Lotta Svensson (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 ordföranden själv, och att utbildningsnämnden 
beslutar enligt det.

Kopia till
Byggnadsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§ 17 DnrUTN 2023/00016-1.4.2

Verksamhetsinformation 2023

Beslut
Utbildningsnämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Verksamhetschefer John-John Ernstsson och Stefan Remne informerar om 
aktuellt läge för vuxenutbildningscentrum efter genomförd 
arbetsmiljökartläggning och ekonomiska förutsättningar för gymnasieskolan 
för 2023.

Utdraesbestyrkande
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§18 DnrUTN 2023/00017-1.4.2

Rapportering avseende avvikelser och viktiga 
kvalitetsparametrar 2023

Beslut
Utbildningsnämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
John-John Ernstsson, verksamhetschef för vuxenutbildning och stöd, och 
Stefan Remne, verksamhetschef för gymnasie- och vuxenutbildning, 
informerar om avvikelser avseende viktiga kvalitetsparametrar.

UtdraasbestvikandeJustcrandC3)sij?iwtur
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§19 DnrUTN 2023/00019-3.6.1

Information om lokaler och investeringar 2023

Beslut
Utbildningsnämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Rainer Wiesner, lokalplanerare, informerar om dagsläget gällande 
lokalbehovet och planering av kommande investeringar.

UtdraBsbestvrkande
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§ 20 Dnr UTN 2022/00239-1.3.6

Information om flytt av Industritekniska programmet och El- och 
industritekniska programmet

Beslut
Utbildningsnämnden tackar för informationen.

Arendebeskrivning
Stefan Remne, verksamhetschef, Jim Granberg, utvecklingsledare och 
Rainer Wiesner, lokalplanerare, informerar om flytt av Industritekniska 
programmet och El- och industritekniska programmet.

Utdra gsbestvrkandc


