
Motion -

Inför ett gemensamt skolval i
Västerås
För oss liberaler är det självklart att föräldrar ska kunna välja mellan olika förskolor och skolor.
Valfriheten är ett grundfundament i det liberala Sverige.

Skolvalet bidrar till ökad pedagogisk mångfald och större valfrihet för Västerås elever. Den 7
februari var sista dag för att söka kommunal grundskola men de fristående grundskolorna har alla
egna ansökningsprocesser vilket gör det både krångligt och svårt för de som ska söka grundskola.
Det är heller inget som bidrar till en ökad likvärdighet.

Liberalerna vill att alla, oavsett tjocklek på plånboken, ska ha möjlighet att söka skola. För att
underlätta skolvalet för alla vill vi ge grundskolenämnden i uppdrag att arbeta för att inrätta en
gemensam skolvalsplattform där alla kommunala- och fristående grundskolor så småningom ingår.
Nyligen upphandlades också ett nytt skoladministrativt system vilket gör det möjligt att samordna
ett gemensamt skolval.

Genom att samordna skolvalet på en digital plattform där alla skolor ingår, oavsett huvudman, kan
skolvalet bli både enklare och mer tillgängligt för fler.

Med anledning av ovanstående föreslås
kommunfullmäktige att besluta:
Att ge grundskolenämnden i uppdrag att arbeta för ett gemensamt skolval och en gemensam
skolvalsplattform i Västerås.

/Anna Lundberg, ledamot kommunfullmäktige
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Till: Västerås kommunfullmäktige

Motion -
Översyn av språkstöd för barn i skola och förskola.
Liberalerna föreslår i denna motion att stödet för barn i förskolan och för elever i grundskolan- och
gymnasieskolan ses över i syfte att kraftfullt förbättra tillgången på tidiga insatser. Detta oberoende av ålder.
Barn med diagnosen språkstörning i förskolan ska efter bedömning hos logodpedmottagningen omgående få
anpassat stöd i förskolan. De barn som bedöms ha grav språkstörning måste direkt erbjudas en anpassad plats
i förskolan, utan att tvingas vänta i kö.

Idag är väntetiden lång både till logopeden men tyvärr ännu längre till de särskilda platserna som finns inom
förskolan, idag sju till antalet.

Liberalerna hemställer att Västerås stad ska bereda plats för fler barn och att platserna utökas till 12-15
utifrån tillgång på lämpliga lokaler och kompetens.

Liberalerna hemställer också att stödet för barn med språkstörning ska tydliggöras genom hela skolgången
det vill säga från förskolan upp till gymnasiet. Vårdnadshavare till barn i förskolan och elever i skolan måste
på förhand veta vilket stöd de kan räkna med om de har omfattande stödbehov, exempelvis för språkstörning.

Västerås stads pedagogiska nämnder måste genom ansvarig förvaltning säkerställa att det finns en röd tråd
för att förebygga att elever slås ut från skolan och riskerar att bli hemmasittare i grundskolan eller komma till
gymnasieskolan utan tillräckliga förkunskaper och därmed en risk för avhopp.

Västerås stad behöver också parallellt verka för att säkerställa en grundläggande kompetens hos förskolans
och skolans personal men särskilt säkra det specialpedagogiska stödet inom förskolan och skolan. I
grundskolan är det centralt att översynen tar fram förslag på hur någon form av Språkspår kan införas.

Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige att besluta:

att de pedagogiska nämnderna uppdras att genomföra en översyn kring stöd för barn- och elever med
språkstörning

att de ansvariga nämnderna säkrar antalet anpassade platser i förskolan samt någon form av Språkspår i
grundskolan

Västerås den 9 februari 2023,  Roger Haddad (L)
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