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Granskningens inriktning 
EY har på uppdrag av stadens revisorer granskat 
om förskolenämnden, grundskolenämnden samt 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har en 
tillfredsställande styrning och planeringsprocess 
avseende skollokalernas ändamålsenlighet. 

Förskolebarn och elever i Västerås kommer att 
öka kraftigt framöver. Det ökade behovet av 
lokaler utgör en betydande utmaning. I takt med 
att nya förskoleplatser skapas avvecklas andra. 
Bland annat kliver förskolan ur grundskolans 
lokaler, som byggs om och anpassas för en 
återflytt av årskurs 6 till mellanstadieskolorna, 
vilket i sin tur frigörs kapacitet på högstadie-
skolorna för ökade elevkullar. Det planereras 
även för flera nya grundskolor.  

 
Iakttagelser och slutsatser 
Den sammanvägda bedömningen är att de 
pedagogiska nämnderna till stor del har en 
tillfredställande styrning och planeringsprocess 
avseende skollokalernas ändamålsenlighet.  

Bedömningen grundas på att nämnderna har 
tagit fram styrdokument avseende lokalförsörj-
ning och användning, exempelvis lokalstrategier. 
Inom förskolan finns konceptförskola som anger 
standard för stadens förskolor. Motsvarande för 
grundskolan eller gymnasiet har inte upprättats.  

Lokalbehovsplaner och planeringsunderlag finns 
där lokalbehoven för de kommande fem åren 
prognosticeras och till viss del analyseras. För att 
klara lokalförsörjningen fordras enligt prognoser 
och planer med längre tidshorisont än fem år. 
Vidare bedöms lokabehovsplanerna kunna 
utvecklas för att tydligare redogöra för lokal-
behovet framgent. Det framkommer även ett 
behov av behovsanalyser som bättre formulerar 
lokalbehovet för respektive investeringsprojekt. 
En kapacitetsutredning av befintliga lokaler har 
gjorts inom grundskolan. Motsvarande planeras 
för förskolan till hösten 2018.   

I utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
lokalbehovsplan finns en viss analys av 
nuvarande lokalers kapacitet.  

Samverkan mellan de pedagogiska nämnderna 
och fastighetsnämnden bedöms i huvudsak 
tillräcklig. Dialog och samarbete sker i en rad 
forum och möteskonstellationer.  

De pedagogiska nämnderna bedöms i stort  
utöva en tillräcklig kontroll och uppföljning av 
lokalförsörjningen. 

Rekommendationer 
Utifrån vad som framkommit i granskningen 
rekommenderas samtliga nämnder att: 

 Upprätta prognoser och ta fram planer  
med längre tidshorisont än fem år. 

 Tillse att behovsanalyserna är 
ändamålsenliga. 

Förskolenämnden rekommenderas att: 

 Tillse att kapacitetsutredningen utförs  
och därefter nyttjas i det framtida lokal-
försörjningsarbetet. 

 Utveckla lokalbehovsplaner som tydligare 
redogör lokalbehovet framgent.  
 

Grundskolenämnden rekommenderas att: 
 Ta fram en gemensam standard för grund-

skolor, motsvarande konceptförskola inom 
förskoleverksamhet.  

 Utveckla lokalbehovsplaner som tydligare 
redogör för lokalbehovet framgent. 

 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
rekommenderas att: 

 Se över möjligheten av att ta fram en 
gemensam standard för gymnasieskolor, 
motsvarande konceptförskola inom 
förskoleverksamhet.  

Revisionen har överlämnat revisionsrapporten till 
kommunfullmäktige. Rapporten är publicerad på 
stadens hemsida www.vasteras.se.  
För ytterligare information, kontakta Revisionens 
ordförande Ulf Höglund tfn: 0705-19 14 00  eller 
revisionssekreterare A Björnson tfn: 021-39 29 21. 
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