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Plats och tid

Ekströmska, Värjan Klockan 08:30 – 11:45, Ajournerat 11:03 – 11:14

Beslutande

Daniel Alexandersson (S) ersätter Jari Puustinen (M)
Lars G Linder (S), 1:e vice ordförande
Susann Karlsson (S)
Mats Wernersson (S)
Lennart Abrahamson (V) ersätter Lill Holmström (S)
Thomas Ackelid (S)
Patrick Sannetjärn (M)
Servat Barzangi (M)
Elin Blomberg (SD) ersätter Rebaz Sanar (M) §§ 67-68, 70-79
Lillemor Nordh (C)
Faisal Hassan (MP) §§ 67-73
Monicka Larsson (V)
Niklas Frykman (L), 2:e vice ordförande
Mikael Nygren (SD)
Anton Berglund (SD)

Övriga närvarande

Hans Ringstöm, tillförordnad förvaltningschef
Jenny Ericsson, tillförordnad ekonomichef
Thomas Åkerblom, kvalitetschef
Anna Olofsson Carstedt, skolchef för förskolan
Karin Holmberg Lundin, skolchef för gymnasieskolan
Anu Enehöjd, utvecklingscoach
Noomi Pettersson, utredare Vård- och omsorgsförvaltningen

Utses att justera

Niklas Frykman (L)

Justeringens plats
och tid

Tisdagen den 17 oktober 2017 Förvaltningskontoret

Underskrifter
Sekreterare
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Jan-Olof Ruuska

Ordförande
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Lars G Linder

Justerande
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Niklas Frykman

Paragrafer
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Anna Lundblad., personalföreträdare Vision
Helle Orr, personalföreträdare Akademikerförbundet SSR
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Susanne Bergman, personalföreträdare Lärarförbundet
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Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

2(28)

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2017-10-12

Sida

3(28)

BUN/2017:416

§ 67
Uppdrag att utreda programstruktur i den
kommunala gymnasieskolan vid utökning av en
fjärde gymnasieskola
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att
utreda en utökning av gymnasieorganisationen med en fjärde gymnasieskola.

Ärendet
Eskilstuna befolkning växer snabbt och gymnasieskolans elevantal beräknas fortsätta
öka under åren framöver. Förvaltningen gör en bedömning att det behöver utredas
hur gymnasieorganisationen ska utökas med ytterligare en skola.
Eskilstuna kommunala gymnasieskola växer snabbt och den demografiska prognosen
pekar på fortsatt befolkningstillväxt i gymnasieåldrarna. Den kommunala
gymnasieskolan har den övervägande andelen av gymnasieelever och det är cirka 80 %
av ungdomarna går i kommunens regi . Eskilstuna kommun har också ett omfattande
samverkansavtal med Strängnäs, Flen och Kungsörs kommuner så att deras ungdomar
kan söka och bli antagna till huvuddelen av gymnasieprogrammen i Eskilstuna.
I nuläget finns inga ansökningar från fristående aktörer om att etablera en ny
gymnasieskola.
De tre skolorna, Rekarnegymnasiet, Rinmangymnasiet och S:t Eskils gymnasium har
om några år inte kapacitet att ta emot fler elever i sina nuvarande lokaler. Med tanke
på det ökade lokalbehovet har Barn- och utbildningsförvaltningen anmält intresse för
att gå in i Mälardalens Högskolas nuvarande lokaler i kvarteret Verktyget då högskolan
lämnar dessa och flyttar in i det nya campuset. Lokalerna lämpar sig för
gymnasieverksamhet och planeras ingå i gymnasieskolans organisation och kan täcka
lokalbehovet under 2020-talet.
I nuvarande gymnasieorganisation har de tre skolorna ett blandat utbud av
introduktionsprogram, yrkesprogram och högskoleförberedande program. Det är stora
fördelar för både elever och lärare att möta och befinna sig i en lärmiljö med olika
kategorier av människor för att öka förståelsen av varandra. Den fjärde
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gymnasieskolan bör ha motsvarande mix av program, medarbetare med olika
kompetens och elever.
Barn- och utbildningsnämnden föreslås ge barn- och utbildningsförvaltningen i
uppdrag att utreda en utökning av gymnasieorganisationen med en fjärde
gymnasieskola i beaktande med nuvarande tre skolors organisation. De framtida
skolorna måste få en programstruktur som blir ekonomiskt bärkraftig och även kunna
attrahera en mångfald av elever.
Utredningen föreslås presentera en rapport som läggs fram inför nämnden för beslut
vintern 2018/2019.

Yrkanden
Lars G Linder (S), Susanne Karlsson (S), Thomas Ackelid (S), Patrick Sannetjärn (M),
Servat Barzangi (M), Lillemor Nordh (C), Faisal Hassan (MP), Monicka Larsson (V),
Mikael Nygren (SD), Anton Berglund (SD), Daniel Alexandersson (S) och Elin
Blomberg (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
________
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BUN/2017:415

§ 68
Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan
och budget 2018
Beslut
Den preliminära verksamhetsplanen för 2018 fastställs och överlämnas till
kommunstyrelsen.
Niklas Frykman (L), Elin Blomberg (SD), Mikael Nygren (SD) och Anton Berglund
(SD) deltar inte i beslutet.

Reservationer
Monicka Larsson (V) lämnar en skriftlig reservation mot beslutet ”till förmån för eget
förslag till preliminär Verksamhetsplan för 2018”.
Faisal Hassan (MP) reserverar sig muntligt mot beslutet.

Ärendet
Enligt Eskilstuna kommuns styrsystem ska nämnderna utforma en verksamhetsplan
utifrån kommunfullmäktiges årsplan för 2018. Verksamhetsplanen med nämndens
processmål ska översändas till kommunstyrelsen senast 12 oktober 2017.
Utifrån nämndernas preliminära verksamhetsplaner, fastställer kommunfullmäktige
den kompletterande årsplanen i november. I december fastställer nämnden en
definitiv verksamhetsplan och budget för 2018.

Yrkanden
Monicka Larsson (V) yrkar att nämnden antar Vänsterpartiets förslag till preliminär
Verksamhetsplan 2018 för Barn- och utbildningsnämnden.
Faisal Hassan (MP) yrkar att nämnden antar Miljöpartiets förslag till verksamhetsplan
för barn- och utbildningsnämnden 2018.
Lars G Linder (S), Lillemor Nordh (C), Servat Barzangi (M), Patrick Sannetjärn (M)
och Susann Karlsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut. Ordföranden föreslår en
propositionsordning som innebär att de tre förslagen ställs mot varandra. Barn- och
utbildningsnämnden godkänner propositionsordningen. Ordföranden finner att
nämnden beslutat enligt Lars G Linder (S), Lillemor Nordh (C), Servat Barzangi (M),
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Patrick Sannetjärn (M) och Susann Karlsson (S) yrkande, det vill säga bifalla förslaget
från förvaltningen.
_________
Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

7(28)

2017-10-12

BUN/2017:211

§ 69
Utökad idrott och rörelse i grundskolan
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslaget om hur utökad idrott och rörelse i
grundskolans ska genomföras.

Ärendet
Barn och utbildningsförvaltningen har haft i uppdrag att ta fram en plan för hur ökad
idrott och rörelse i skolan ska kunna genomföras.
Den 13 april 2017 beslutade barn- och utbildningsnämnden att förvaltningen i denna
plan ska inrikta sig på att skapa organiserade aktiviteter med lek, idrott och rörelse
utöver den läroplansbundna garanterade undervisningstiden.
Om ökad rörelse införs som aktivitet och inte som läroplansbundet ämne ger det
skolorna större möjligheter att bygga upp arbetet med andra personalgrupper än bara
lärare. Fritidspedagoger, fritidsledare och en mängd andra yrkeskategorier kan ansvara
för aktiviteterna och skolorna ges större möjligheter att samverka med föreningsliv
och andra lokala aktörer.
Även om aktiviteterna ligger utanför den timplanebundna undervisningstiden kan
arbetet med fördel knytas samman med skolans läroplansuppdrag.

Mål med utökad idrott och rörelse
Målet är att ge eleverna




förutsättningar för förbättrad hälsa
förutsättningar för framgång i sina studier
sammanhang som stärker deras förmåga till socialt samspel

Genomförande
Alla elever ska utöver skolämnet idrott i timplanen ges organiserade aktiviter som
stimulerar till ökad rörelse och idrott minst tre dagar i veckan så att de tillsammans
med de dagar de har skolämnet idrott får daglig rörelse. De nya organiserade
aktiviteterna ska motsvara 90 minuter per vecka.
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Den tid eleverna är i skolan kommer då att öka med knappt 20 minuter per dag men
troligen blir förlängningen av skoldagen i realiteten mindre genom att del av lunchrast
och annan rast med fördel kan användas om föreslagen personalförstärkning görs.
Ansvaret för att verkställa beslutet läggs på rektor.
För att stödja rektorerna och skolans personal i hur ökad rörelse kan genomföras
bildas en inspirations- och utvecklingsgrupp med representanter för skolledare, lärare,
pedagoger. Även intresserade samarbetspartners från förningsliv och andra
organisationers samt friskolorna ska bjudas in. Skolchefen beslutar om hur gruppens
arbete ska läggas upp och utser även ledare för gruppen.
Grundskolans utvecklingsenhet ges uppdraget att konkrisera hur målen måttsätts och
följs upp inom ramen för grundskolans systematiska kvalitetsarbete.
Uppföljning sker därefter genom att rektor årligen inför bosklutet redovisa hur de
medel som avsatts använts och vilket resultat som uppnåtts.

Tidsplan
En inspirations- och utvecklingsgrupp startar sitt arbete i november 2017.
Utökad idrott och rörelse verkställs sedan när finansiering och förändringar i
skolpengen är klar vilket kan ske tidigast inför höstterminen 2018.

Finansiering
För att klara att organisera aktiviteterna krävs en ökad tillgång på personal.
Den totala kostnaden för detta blir ca 5 miljoner kr per år men ca 1,7 miljoner kr kan
samtidigt frigöras inom fritidshemmen.
För årskurs 1-3 kan kostnadsökningen för undervisning i princip växlas mot minskad
arbetstid för personalen på fritidshemmen eftersom skoldagen förlängs och eleverna
därför kommer senare från skolan till fritidshemmet.
Konsekvensen blir dock att fördelningen av skolpengen mellan grundskola 1-3 och
fritidshem behöver justeras så att 1,7 miljoner flyttas från skolpeng för fritidshem till
skolpeng för grundskola årskurs 1-3
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För årskurs 4-9 uppstår en ökad personalkostnad då mer personal behövs för att
eleverna ska kunna ha en längre skoldag. Den totala kostnadsökningen blir 3,3 miljon
kronor per år.

Yrkanden
Lillemor Nordh (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

________
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BUN/2017:389

§ 70
Remiss från kommunstyrelsen
Medborgarförslag - Låna ut cyklar via
skolbusskorten (KSKF/2017:392)
Beslut
Yttrandet antas och skickas till kommunstyrelsen.

Förslag till kommunfullmäktige
Medborgarförslaget avslås.

Yttrande
Ett medborgarförslag har inlämnats den 12 maj 2017 om att elever skulle få möjlighet
att låna en cykel via sitt elevkort för en eller flera månader. Barn- och
utbildningsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över medborgarförslaget.
Förslagets syfte att ge alla elever tillgång till en cykel och öka cyklandet är positivt. Om
förslaget skulle genomföras i samtliga skolor där elever idag får busskort, så kallade
elevkort, skulle det dock krävas stora ekonomiska resurser. Trafikavdelningen vid
Stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar för hanteringen av elevkorten och bekostar
dessa. Skolorna delar dock ut elevkort och administrerar borttappade kort. Den
föreslagna modellen skulle därför riskera att ytterligare utöka skolornas administrativa
börda. Det är inte att rekommendera att ålägga skolan ytterligare uppgifter som inte
ingår i skolans egentliga uppdrag.
Vidare är det oklart hur stor viljan är hos elever att periodvis byta ut sitt elevkort mot
cykel. Likaså är det oklart hur elever folkbokförda i annan kommun skulle omfattas
och hur försvunna/skadade cyklar skulle hanteras utifrån eventuella civilrättsliga avtal
med vårdnadshavare. Det skulle behövas en central plats för förvaring, in- och
utlämning av cyklar, inköp av cyklar och hjälmar, reparation av cyklar m.m. Samarbete
mellan olika förvaltningar och enheter skulle krävas. Även om trafikavdelningen vid
stadsbyggnadsförvaltningen bär det huvudsakliga ansvaret för elevkort skulle förslaget
riskera att bli resurs- och kostnadskrävande även för skolornas del. Syftet att öka
elevers cyklande är berömvärt men den föreslagna modellen är inte lämplig.
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår därför nämnden att avslå
medborgarförslaget.
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Yrkanden
Lillemor Nordh (C), Monicka Larsson (V), Niklas Frykman (L), Mats Wernersson (S)
och Servat Barzangi (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
______
Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen
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BUN/2017:367

§ 71
Medborgarförslag - Ta fram en handlingsplan för
identifikation av stöd till särskilt begåvade elever
(KSKF/2017:391)
Beslut
Medborgarförslaget avslås.

Reservation
Niklas Frykman (L) reserverar sig muntligt mot beslutet.

Ärendet
Ett medborgarförslag har lämnats in med yrkande om att en handlingsplan för
identifikation av och stöd till särskilt begåvade elever upprättas i Eskilstuna kommun.
Medborgarförslaget anger att handlingsplanen skall utgå från SKL:s, Skolverkets och
SPSM:s råd och riktlinjer. Fullmäktige har överlämnat förslaget till barn- och
utbildningsnämnden för beslut.
I skollagens första kapitel, fjärde paragrafen (2010:800), anges att utbildningen ska
främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.
Eleverna ska få stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. Vidare så
framgår det även att man i utbildningen ska ta hänsyn till elevers olika behov. Detta
betyder med tydlighet elever med särskild begåvning/särbegåvade elever samt elever
som har särskilda styrkor i olika ämnen har rätt till en undervisning som utmanar på
den nivå där eleven befinner sig.
En kartläggning kan ringa in en elevs förutsättningar och behov och utgör grunden för
hur undervisningen kan anpassas. Skolan bör i sin kartläggning belysa elevens särskilda
förmågor och var eleven ligger kunskapsmässigt inom olika områden, men även vilka
pedagogiska metoder skolan erbjuder eleven, hur elevens lärmiljö är organiserad samt
hur skolan i stort organiserar sin verksamhet och fördelar resurserna. En kartläggning
skall genomföras när en elev har svårigheter i inlärningssituationen. Därmed blir
kartläggningen av elever och deras förmågor det första och viktigaste verktyget för att
identifiera särbegåvning. Eskilstuna grundskolor utför kartläggningar utifrån gällande
allmänna råd och stödmaterial från Skolverket.
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Grundskolorna i Eskilstuna genomför pedagogiska utredningar i stor utsträckning och
i flera fall har särbegåvning identifierats. I grundskolorna finns även möjligheterna att
gå vidare efter en utredning och via elevhälsan utreda eventuell särbegåvning vidare.
Vid behov kan en så kallad skolpsykologisk utredning genomföras för att skapa ett
bättre underlag. Även om skolpsykologiska utredningar inte alltid synliggör en elevs
särbegåvning ger det en fördjupad bild av elevens förmågor. Skolpsykologiska
utredningar genomförs antingen av de skolpsykologer som är anställda i kommunen
eller genom upphandlade skolpsykologiska konsultationer.
Det stöd och stimulans som idag ges elever med särbegåvning i grundskolorna kan
kategoriseras utifrån den internationellt rekommenderade och forskningsbaserade
undervisningsstrategin för särbegåvade elever som innebär acceleration, berikning och
coachning.
Eskilstunas grundskolor anpassar regelbundet undervisningen för särbegåvade elever
genom att accelerera. Detta kan göra genom uppflyttning vilket kan göras om eleven
har goda förutsättningar att klara av det såsom anges i Skollagen fjärde kapitlet, sjunde
paragrafen (2010:800). Skollagen anger att det kunskaper som skall stå i fokus för
elevens utbildningstakt. Vidare kan det handla om partiell acceleration där en elev ges
möjlighet att läsa vissa ämnen på högre årskursers nivå utan att byta klass eller årskurs.
Ett annat sätt att stödja och stimulera är genom att anpassa undervisningen genom så
kallad berikning. Detta innebär att eleven får mer komplexa frågeställningar, uppgifter
och utmaningar och därmed utvecklar sitt lärande på ett djupare plan.
Den tredje strategin som förekommer är coachning, även kallad handledning där
särbegåvade elever får riktad handledning i sitt lärande och sin lärmiljö från en
pedagog som har som uppgift att stimulera och stödja eleven utifrån dennes förmågor.
I arbetet med att identifiera, kartlägga och stödja särbegåvade elevers behov av stöd,
stimulans och utveckling utgår Eskilstuna kommuns grundskolor från de styr- och
stöddokument som medborgarförslaget refererar till. Skolverket har ett omfattande
stödmaterial som är väl underbyggt av såväl vetenskaplig grund som dokumenterad
och beprövad praktik. Materialet beskriver bland annat vilka elever det gäller, deras
socioemotionella stödbehov, hur skolan i stort kan planera och genomföra en
differentierad undervisning för dem, hur skolan kan utveckla en långsiktig plan för att
uppmärksamma och möta dessa elever samt vad andra länder gör. Materialet
innehåller även ämnesspecifikt metodstöd för ämnena bild, historia, matematik,
moderna språk och svenska. Där finns också exempel på hur undervisningen kan
utformas för att utmana särskilt begåvade elever och främja deras utveckling.
Sammanfattningsvis kan sägas att särbegåvade elever idag identifieras, kartläggs och
stimuleras och ges stöd utifrån styrdokumentens riktlinjer kring stimulans, särskilt stöd
och anpassningar.
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Vid en första bedömning konstateras att det sker en rad olika typer av anpassningar
för att stödja och stimulera särbegåvade elever i deras lärande. Dock bedöms det
finnas ett behov av kontinuerlig fortbildning av pedagogisk personal kring såväl
identifikation som anpassningar för att säkerställa att alla elever, inklusive särbegåvade
elever, får det stöd och stimulans de behöver. Bedömningen är att stödmaterial som
finns att tillgå är fullt adekvat och väl underbyggt och om skolorna använder sig av
detta finns det inget behov av en lokal handlingsplan. Det som en handlingsplan skulle
innehålla finns redan i form av styrdokument och stödmaterial som skolorna har
tillgång till.

Yrkanden
Niklas Frykman (L) yrkar att nämnden ska tillstyrka medborgarförslaget.
Lars G Linder (S), och Monicka Larsson (V) yrkar att nämnden ska bifalla
förvaltningens förslag till beslut.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut. Ordföranden föreslår en
propositionsordning som innebär att de två förslagen ställs mot varandra. Barn- och
utbildningsnämnden godkänner propositionsordningen. Ordföranden finner att
nämnden beslutat enligt Lars G Linder (S) och Monicka Larssons (V) yrkande, det vill
säga bifalla förslaget från förvaltningen.

_________
Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen och förslagsställaren
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§ 72
Sammanträdestider för 2018 för barn- och
utbildningsnämnden och dess arbetsutskott
Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden sammanträder följande dagar 2018 klockan 08:30:
tisdag den 13 februari
onsdag den 14 mars
måndagen den 16 april
tisdagen den 19 juni
onsdagen den 15 augusti

tisdag den 18 september
tisdag den 9 oktober
tisdag den 13 november
tisdag den 11 december

2. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott sammanträder följande dagar 2018
klockan 08:30:
torsdag den 1 februari
tisdag den 27 februari
torsdag den 5 april
torsdag den 7 juni
onsdag den 8 augusti

torsdag den 6 september
onsdag den 26 september
torsdag den 1 november
torsdag den 29 november

Ärendet
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdesplan för år 2018 för barnoch utbildningsnämnden och dess arbetsutskott. Förslaget till sammanträdestider för
barn och utbildningsnämnden har anpassats dels till tiderna för nämnden att lämna
ekonomiska rapporter och andra handlingar till kommunstyrelseförvaltningen, dels till
sammanträdestiderna för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige. Hänsyn har även tagits till kommunstyrelseförvaltningens förslag
utifrån planering- och uppföljningsprocessen och ärendeprocessen där
rekommendationer ges för de tidpunkter då nämnden senast bör behandla specifika
ärenden.
Förvaltningen föreslår att nämnden och arbetsutskottet sammanträder nio gånger
vardera under 2018.
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Arbetsutskottets sammanträden börjar klockan 08:30. Sammanträdena förläggs till
stora konferensrummet, barn och utbildningsförvaltningen.
De nio sammanträdena för nämnden börjar klockan 08:30 och kan pågå heldag. De
förläggs preliminärt till Rinmansalen i Stadshuset. I augusti förläggs mötet till en
gymnasieskola.

Yrkanden
Lars G Linder (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
___________
Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen
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BUN/2017:77

§ 73
Rapporter och meddelanden från förskole-,
grundskole- och gymnasieutskotten 2017
Beslut
Utskottens rapporter läggs till handlingarna.

Ärendet
Förskole-, grundskole- och gymnasieutskotten rapporterar sin verksamhet och svarar
på frågor från nämnden.

_______
Rapporterna läggs till handlingarna efter mötet
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BUN/2017:78

§ 74
Delegationsbeslutsrapporter 2017
Beslut
Delegationsbeslutsrapportering till nämnden daterad 2017-09-25 läggs till
handlingarna.

Delegationsbeslutsrapportering 2017-09-25
Delegation

Datum-period

2. ALLMÄNNA FÖRVALTNINGSÄRENDEN
2.1. Organisation
2.1.2. Områdesorganisation
Beslut om förändring i rektorsorganisationen
2.4. Övrig administration
2.4.1. Rätt att teckna avtal i nämndens namn

2017- 08-25 – 2017- 09-26 (8)

3. HR-ÄRENDEN
3.1. Anställning/avveckling
3.1.2. Utse förstelärare/lektor
3.1.3. Utse ställföreträdare för chef
3.3.9. Omplacering av personal
3.3.17. Tjänsteresor utanför Sverige

2017-09-12(3)
2017-09-08 – 2017-09-21(3)
2017-09-06(1)
2017-09-06 – 2017-09-18(22)

4. EKONOMI
4.1. Budget
4.2. Löpande administration
4.2.1. Beslut om kontantkort/handkassa

2017-09-12(1)

2017-09-22 (2)

6. FÖRSKOLAN
6.2. Barnen
6.2.2. Utökning av tid för barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver
särskilt stöd
2017-09-11 – 2017-09-21 (11)
7. GRUNDSKOLAN
7.1. Organisation
7.1.8. Placering av barn inom skolbarnomsorg

2017-09-20 – 2017-09-21 (2)
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7.1.19. Utreda omständigheterna och i förekommande
fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att
förhindra fortsatta trakasserier eller annan kränkande
behandling, Dnr BUN/2017: 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 14,
15, 16, 18, 19, 20, 21, 27,28, 344
2017-08-30 – 2017-09-18 (57)
7.2. Eleverna
7. 2.6. Bevakning av att elev fullgör sin skolgång
2017-09-04 – 2017-09-18(42)
Rapportering av ogiltig frånvaro
2017-09-04 – 2017-09-18(22)
Uppföljning av ogiltig frånvaro
2017-09-07 – 2017-09-13(20)
7.2.11. Förtur till plats inom skolbarnomsorg samt utökning av tid för barn som av
fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd 2017-09-11 – 2017-09-20 (23)
9. GRUND- OCH GYMNASIESÄRSKOLAN
9.2. Eleverna
9.2.1. Mottagande av elev inom grundsärskolan
9.2.2. Mottagande/placering inom gymnasiesärskolan

2017-09-21(1)
2017-09-19(1)

______
Rapporterade delegationsbeslut läggs till handlingarna efter nämndens sammanträde
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BUN/2017:79

§ 75
Rapporter och meddelanden till barn- och
utbildningsnämnden 2017
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden lägger rapporter och meddelanden daterade
2017-09-26 till handlingarna

Rapporter och meddelanden 2017-09-26
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

BUN/2017:30
BUN/2017:33
BUN/2017:34
BUN/2017:35
BUN/2017:41
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Hällby skola
Lundbysskolan
Mesta skola
Skogstorps skola
Stålforsskolan
Tegelvikens skola
Årbyskolan
Ärla skola
Rinmansgymnasiet
S:t Eskils gymnasium

BUN/2017:43
BUN/2017:46
BUN/2017:47
BUN/2017:50
BUN/2017:54
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
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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.
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.

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

23(28)

2017-10-12

BUN/2017:237

§ 76
Rapportering av ej verkställda gynnande bistånds
beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f Lag om
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
2017
Beslut
Rapporteringen för kvartal 2 2017 godkänns och överlämnas till Inspektionen för vård
och omsorg, kommunfullmäktige och kommunens revisorer.

Ärendebeskrivning
Enligt 28 f § Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska
rapportering ske kvartalsvis av alla beslut enligt 9 § LSS som inte verkställts inom tre
månader från beslutsdatum samt beslut där verkställigheten avbrutits och uppehållet
varit mer än tre månader. Rapporteringen ska ske till Inspektionen för vård och
omsorg, kommunens revisorer och kommunfullmäktige.
Under perioden finns ett beslut om boende för barn/unga i bostad med särskild
service enligt 9§8 som ej är verkställt på grund av att lämplig lokal för bostad saknas.
Två kontaktpersonsuppdrag är ej verkställda. Ett beslut på grund av fel insats, ett
beslut är i rekryteringsfas för att hitta lämplig person.
_______
Beslutet skickas till: Inspektionen för vård och omsorg, Kommunfullmäktige och
Kommunrevisionen
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BUN/2017:272

§ 77
Informationsärenden till barn- och
utbildningsnämnden 2017

Information om rutiner i skolpliktsbevakning
Informationspunkten bordläggs till nästa sammanträde.
Information om skolpeng och strukturtillägg i förskolan för 2018
Anna Olofsson Carstedt, skolchef för förskolan och Jenny Ericsson, tillförordnad
ekonomichef redogör för arbetet med att ta fram regler för fördelning av skolpeng
och strukturtillägg i förskolan för 2018.
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BUN/2017:80

§ 78
Övriga frågor barn- och utbildningsnämnden 2017
Inga övriga frågor.

______
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BUN/2017:403

§ 79
Utredning kring sammanslagning av LSSverkställande verksamheter (VON/2017:71)
Beslut
1. Utredning om samorganisering av de verksamheter i kommunen som
verkställer insatser enligt LSS godkänns och läggs till handlingarna.
2. Framlagda förslag till beslut i kommunfullmäktige godkänns och skickas till
kommunstyrelsen.

Förslag till kommunfullmäktige
1. Barn- och utbildningsnämndens ansvar enligt lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS) överförs till vård- och omsorgsnämnden från
och med den 1 januari 2018.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag på reviderade reglementen
för berörda nämnder.

Sammanfattning
Ett förslag om att samorganisera de verksamheter i Eskilstuna kommun som
verkställer insatser enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)
har utretts. Utredningens syfte har varit att belysa konsekvenser av en
sammanslagning, både möjligheter och risker, dels för barn och unga och deras
anhöriga och dels för medarbetare, chefer och organisation. Utredningen ska ge
förslag på hur risker kan minimeras och möjligheter och vinster tillvaratas.
Utredningens slutsats är att en samorganisering av verksamheter som utför insatser
enligt LSS för barn, unga och vuxna bör genomföras. Förslaget på sammanslagning
innebär att enheten Stöd och service på barn-och utbildningsförvaltningen kommer att
samorganiseras med enheten LSS/autism på vård- och omsorgsförvaltningen. En
sammanslagning rekommenderas ske med så få organisatoriska förändringar som
möjligt, bortsett från nödvändig och redan pågående verksamhetsutveckling.
Rekommendation är att verksamhetsflytten sker 1/1 2018.
De mål som Eskilstuna kommun ställt upp för arbete med personer med
funktionsnedsättning ska vara vägledande vid samorganiseringen. De risker som
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intressenter uppmärksammat och känner oro för ska minimeras och förvaltningarna
ska upprätta en gemensam handlingsplan för en smidig övergång.

Ärendet
Bakgrund
Barn- och utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden har gemensamt
beställt en utredning av vilka effekter en samorganisering av utförarverksamheter för
barn, unga och vuxna med insatser enligt LSS skulle medföra.
All myndighetsutövning samt budgetmedel för verksamheten är sedan 2016 samlad
hos vård- och omsorgsnämnden. Verkställigheten av insatserna är uppdelad så att
barn- och utbildningsnämnden ansvarar för insatser inom LSS för barn och unga upp
till 20 år medan vård- och omsorgsnämnden ansvarar för insatser för personer över 20
år.
Underlag till utredning har varit tidigare rapporter inom området samt både
individuella samtal och fokusgrupper. Chefer och medarbetare från båda
förvaltningarna, utvecklingsledare, representanter för brukarorganisationer, fackliga
företrädare, HR-konsult och stadsjurist har bidragit med kunskaper.

Slutsatser
Slutsatser i utredningen är att det finns tydliga fördelar med att alla verksamheter som
utför insatser enligt LSS finns i samma organisation. Förutsättningarna för likvärdig
vård och omsorg för målgruppen ökar. För individer med LSS-insatser kan en röd tråd
när det gäller pedagogiskt arbetssätt skapas tidigt. Aktiva insatser med förberedelse
och goda förutsättningar för ett självständigt vuxenliv, kan göras i god tid och onödig
oro för både unga och anhöriga kan på så sätt minska.
När det gäller demografiska utmaningar, eventuell ny lagstiftning m.m. kan ett
gemensamt strategiskt arbete stärka möjligheterna att fortsätta ge god vård och
omsorg till målgruppen oavsett ålder. Vård- och omsorgsförvaltningens erfarenhet av
byggnationer kan underlätta arbetet med att tillgodose behovet av bra boende för
målgruppen barn och unga.
Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar aktivt med att skapa lösningar för vård och
omsorg i hemkommunen och undvika externa placeringar. Ett utökat arbete med
hemtagning av barn och unga som placerats externt kan möjliggöra att barn och unga
bor närmare sina föräldrar med ökad trygghet som följd.
För chefer och medarbetare är en styrka med sammanslagningen möjligheten att med
gemensamma krafter ta sig an utmaningarna kring bemanning, kompetensförsörjning,
rekrytering och kompetensutveckling.
En organisationsförändring som vid övergången bevarar enheten Stöd och service
intakt vid sammanslagningen föreslås. En sådan sammanslagning innebär att
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organisationsövergången för berörda barn och unga inte medför omedelbara och stora
förändringar i vardagen. För de flesta medarbetare inom verksamheterna kommer
förändringen inte att märkas av i någon stor utsträckning.
Organisationsförändringen får inte medföra att barnets perspektiv tappas bort. Ett
fortsatt och intensifierat utvecklingsarbete kring barnperspektivet ska genomföras.
Viktigt är även att den stora kunskap om barnperspektivet som redan finns hos
enheten Stöd och service tas tillvara vid en sammanslagning.
Denna och andra uppmärksammade risker föreslås hanteras genom en gemensam
handlingsplan som beskriver de åtgärder som ska genomföras innan och i samband
med sammanslagningen.

Yrkanden
Lars G Linder (S), Lillemor Nordh (C), Niklas Frykman (L), Servat Barzangi (M),
Anton Berglund (SD) och Mats Wernersson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag
till beslut.
_______
Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen, Vård- och omsorgsförvaltningen
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