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BUN/2017:79

Barn- och utbildningsnämnden

Rapporter och meddelanden till barn- och
utbildningsnämnden 2017-10-12
Anmälan till huvudman om påbörjad utredning av kränkande behandling enligt
skollagen 2010:800 6 kap 10 §:
Björktorpsskolan (4)
Djurgårdsskolan (6)
Faktoriet (2)
Fröslundaskolan/Skjulstaskolan (6)
Gökstensskolan (25)
Lagersbergsskolan (8)
Lundbyskolan (1)
Hällberga skola (1)
Hällby skola (8)
Mesta skola (6)
Skiftingehus skola (1)
Skogstorpsskolan (3)
Skogsängsskolan (6)
Slagstaskolan (4)
Slottsskolan (8)
Tegelvikens skola (3)
Årbyskolan (1)
Ärla skola (6)
Rinmangymnasiet (2)

BUN/2017:1
BUN/2017:2
BUN/2017:3
BUN/2017:4
BUN/2017:344
BUN/2017:9
BUN/2017:10
BUN/2017:6
BUN/2017:8
BUN/2017:11
BUN/2017:12
BUN/2017:14
BUN/2017:13
BUN/2017:15
BUN/2017:16
BUN/2017:18
BUN/2017:19
BUN/2017:20
BUN/2017:27

Registreringslistor från:
Kompassen
Väster
Norr
Öster
Hållsta skola
Hällby skola
Lundbysskolan
Mesta skola
Skogstorps skola
Stålforsskolan

BUN/2017:30
BUN/2017:33
BUN/2017:34
BUN/2017:35
BUN/2017:41
BUN/2017:43
BUN/2017:46
BUN/2017:47
BUN/2017:50
BUN/2017:54
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Tegelvikens skola
Årbyskolan
Ärla skola
Rinmansgymnasiet
S:t Eskils gymnasium
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BUN/2017:55
BUN/2017:58
BUN/2017:59
BUN/2017:61
BUN/2017:63

Sammanställningar:
1. Sammanställning Anmälan om påbörjad utredning av kränkande behandling
augusti 2017
2. Sammanställning Beslut statsbidrag augusti 2017
3. Sammanställning Synpunktshantering augusti 2017
Beslut från Skolverket:
1. Beslutar 2017-09-19 att godkänna redovisningen utan återkrav gällande statsbidrag
med 1 092 000 kronor, för ”ökad undervisningstid för nyanlända elever i
grundskolan 2016”. BUN/2016:200
2. Beslutar 2017-09-21 om återkrav av statsbidrag med 234 028 kronor, gällande
”Statsbidrag för kompetensutveckling av lärare i yrkesämnen för bidragsår 2016”.
Motivet för återkravet är att hela bidraget inte har utnyttjats. BUN/2016:110
3. Beslutar 2017-09-13 om återkrav av statsbidrag med 15 077 kronor,
gällande ”Statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för lärare i
yrkesämnen för bidragsår 2015”. Motivet för återkravet är att hela bidraget
inte har utnyttjats. BUN/2015:63
Beslut från Skolinspektionen:
1. Beslutar 2017-09-01 att avsluta uppföljningen av sitt beslut den 12 juni 2017 (dnr
41-2017:490) angående elevs rätt till utbildning och särskilt stöd samt kommunens
skyldighet att skyndsamt utreda orsakerna till elevens frånvaro samt vidta
nödvändiga åtgärder. Uppföljningen kan avslutas mot bakgrund av uppgifterna i
redovisningen, kompletterande redovisning samt att eleven slutat vid
Gökstenskolan. Eskilstuna kommun ska fortsatt arbeta för att tillgodose elevens
rätt till utbildning och stödbehov vid den nya skolan. BUN/2017:329
Ärenden för kännedom:
1. Kommunikationsdirektör Eva Norberg har 2017-07-25 på delegation fattat beslut
att avslå barn- och utbildningsförvaltningens ansökan om särprofilering för ITskolan. En ny logotyp ska inte ersätta kommunens logotyp då IT-skolan drivs av
Eskilstuna kommun. KSKF/2017:444.
2. 2015 års Skolkommissions slutbetänkande Samling för skolan – Nationell
strategi för kunskap och likvärdighet (SOU 2017:35) har varit på remiss och
yttrandet gällande avsnitt 8.2 från Eskilstuna har besvarats via
ordförandebeslut i brådskande ärende den 3 augusti 2017. KSKF/2017:359
3. Migrationsverket beslutar 2017-08-28 att bevilja Eskilstuna kommun 1 511 905
kronor för extraordinära utbildningskostnader enligt 5 § förordningen(2002:1118)
om statlig ersättning för asylsökande m.fl. (asylersättningsförordningen).
Migrationsverket beslutar att också att avslå Eskilstuna kommuns ansökan om
1 527 195 kronor för extraordinära utbildningskostnader, gällande skolskjuts och
personalkostnader som redan ingår i schablonbeloppet.
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4. Arbetsmiljöverket beslutar 2017-09-08 att avsluta ärendet, 2015/053149, gällande
koldioxidhalten i lektionssalar på Faktoriets skola. Ventilationsanläggningen på
skolan är utbytt och luftkvalitén upplevs nu vara god enligt skyddsombudet.
5. Rektor på Rekarnegymnasiet har, enligt skollagen 5 kap 11 §, 2017-09-19 beslutat
om tilldelning av skriftlig varning till elev med anledning av dennes beteende, som
orsakat ordningsstörningar och ökat otryggheten.

______

Rapporter och meddelanden läggs till handlingarna efter nämndens sammanträde.
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