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2017-03-16

Plats och tid

Rinmansalen, Stadshuset Klockan 08:30-11:40
Ajournering 09:30-09:45 och 10:55-11:00

Beslutande

Jari Puustinen (M), ordförande
Lars G Linder (S), 1:e vice ordförande
Stefan Krstic (L), 2:e vice ordförande
Susann Karlsson (S)
Deria Ilia (S), tjänstgörande ersättare §§ 13-17
Zahra Ismail Hassan (S), tjänstgörande ersättare
Thomas Ackelid (S)
Patrik Sannetjärn (M)
Servat Barzangi (M)
Rebaz Sanar (M)
Lillemor Nordh (C)
Faisal Hassan (MP)
Lennart Abrahamsson (V), tjänstgörande ersättare
Mikael Nygren (SD)
Anton Berglund (SD)

Ersättare

Daniel Alexandersson (S), Madeline Holmqvist Skantz (M) och Aila Johansson (SD)

Insynsplats

Kim Fredriksson (SD), oppositionsråd

Utses att justera

Stefan Krstic (L)

Justeringens plats
och tid

Onsdagen den 22 mars, Barn- och
utbildningsförvaltningen

Underskrifter
Sekreterare

...........................................................................................
Lars Niska

Ordförande

...........................................................................................
Jari Puustinen

Justerande

...........................................................................................
Stefan Krstic

Paragrafer

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ och
sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2017-03-16

Anslaget sätts upp

2017-03-23

Förvaringsplats för
protokollet

Barn- och utbildningsnämndens kansli

Underskrift

...........................................................................................

Anslaget tas ner

Utdragsbestyrkande

2017-04-14

§13-§19

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2017-03-16

Övriga närvarande

Justerandes sign

Åsa Lundkvist, förvaltningschef
Fredrik Westberg, ekonomichef
Thomas Åkerblom, kvalitetschef
Maja Geffen, kommunikationsstrateg
Anna Olofsson Carstedt, skolchef för förskolan, § 13
Johan Lindeberg, biträdande skolchef för grundskolan, § 13
Lisa Edholm, rektor, § 13
Sara Åkerberg, ekonom, § 13
Maria Hernodh, ekonom, § 13
Fredrik Andersson, projektledare, § 13
Gustav Hellström, praktikant
Lina Håkansson, praktikant
Susanne Bergman, personalföreträdare Lärarförbundet
Therese Huru, personalföreträdare Kommunal
Lars Niska, nämndsekreterare

Utdragsbestyrkande
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2017-03-16

BUN/2017:79

§ 13
Rapporter och meddelanden
Beslut
Rapporten över rapporter och meddelanden daterad 2017-03-08 läggs till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Rapporten daterad 2017-03-08 innehåller rapporter och meddelanden inkomna till
barn- och utbildningsnämnden under perioden 2017-02-09 – 2017-03-07.
Vid sammanträdet framfördes även muntliga rapporter:
Ekonom Sara Åkerberg presenterar förskolans finansiering 2017 och ekonom Maria
Hernodh presenterar förskolans finansiering 2017.
Kvalitetschef Thomas Åkerblom presenterar rapporten över inkomna kränkningar
2016. I rapporten aggregeras i de fall där det finns flera kränkningar för samma elev till
en kränkning till skillnad från i statistiken till arbetsutskottet.
Förvaltningschef Åsa Lundkvist och skolchef för förskolan Anna Olofsson Carstedt
berättar om arbetet med samorganisationen med Torshälla stads förvaltning.
Förskolorna, grundskolan och kostorganisationen i Torshälla stads förvaltning ska från
och med 2017-06-01 ingå i barn- och utbildningsförvaltningen. Under våren tas riskoch konsekvensanalyser och praktiska lösningar fram. Förvaltningen återkommer i
höst men en presentation om hur det gått.
Biträdande skolchef för grundskolan Johan Lindeberg presenterar verksamheterna
Naturskolan och Komtek.
Rektor Lisa Edholm presenterar uppstartsarbetet med IT-skola inför höstterminen
2017.
Rektor Lisa Edholm presenterar Vklass, lärplattformen för grundskolan, som används
för att stödja och öka elevernas utveckling och målupplevelse och öka
kommunikationen mellan elever, vårdnadshavare, pedagoger och skolledning.
_______
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BUN/2016:553

§ 14
Svar på medborgarförslag - Inför kameraövervakning
på Lagersbergsskolan
Beslut
Medborgförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att införa kameraövervakning på Lagersbergsskolan i syfte
att öka säkerheten har inlämnats till kommunfullmäktige den 1 december 2016.
Medborgarförslaget överlämnades till barn- och utbildningsnämnden för beslut. Det är
något oklart om det är extern eller intern kameraövervakning som avses, men
bedömningen är att det är extern kameraövervakning som åsyftas i
medborgarförslaget. Extern kameraövervakningen har som primärt syfte att skydda
egendom.
Barn- och utbildningsnämnden äger inte Lagersbergsskolan utan hyr lokalerna. Barnoch utbildningsförvaltningen gör bedömningen att det är ägaren till skollokalen som i
förekommande fall ska investera i och ansöka hos Länsstyrelsen om
kameraövervakning. Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens yttranden gällande
kameraövervakningslagen. Det är därutöver förknippat med stora
investeringskostnader att utrusta barn- och utbildningsnämndens grundskolor med
kameraövervakning - en investering som inte finns medtagen i nämndens beslutade
investeringsbudget.
Barn- och utbildningsförvaltningen är positiv till att införa kameraövervakning på
Lagersbergsskolan som en förebyggande säkerhetsåtgärd men anser att det är
kommunstyrelsen och inte nämnden som bör besvara frågan.

Yrkande
Stefan Krstic (L), Jari Puustinen (M), Lars G Linder (S), Anton Berglund (SD) och
Lillemor Nordh (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
_______
Utdrag till:
Kommunstyrelsen
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2017-03-16

BUN/2017:151

§ 15
Revidering av delegationsordningen
Beslut
1. Föreslagna ändringar antas.
2. Ändringarna träder i kraft från och med 1 april 2017.
3. Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning rättas enligt beslut.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen har planerat att revidera nämndens
delegationsordning i två steg under 2017. Det första steget som föreslås är mindre
ändringar till följd av tidigare beslut och förändringar i kommunens organisation. Det
andra steget planeras vara klart till början av hösten och ska vara en djupare
genomgång inklusive eventuella konsekvenser av sammangåendet med verksamheter i
Torshälla.

Yrkande
Jari Puustinen (M) och Lillemor Nordh (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
_______

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign
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2017-03-16

BUN/2016:259

§ 16
Rapportering av ej verkställda gynnande bistånds
beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f § Lag
om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS), kvartal 4 2016
Beslut
Redovisningen 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 § som ej är
verkställt på grund av att lämplig lokal för bostad saknas. Tre kontaktpersonsuppdrag
är ej verkställda på grund av rekryteringssvårigheter.

Yrkande
Jari Puustinen (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
_______
Utdrag till:
Inspektionen för vård och omsorg
Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen
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2017-03-16

BUN/2017:77

§ 17
Rapporter och meddelanden från utskotten
Beslut
Utskottens rapporter läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Lillemor Nordh (C) meddelar att gymnasieutskottet haft möte med rektorerna bland
annat med diskussioner kring fler elever ska nå examen. Gymnasieutskottet planerar
även att åka till Hamburg på studiebesök timmans med rektorer och tjänstepersoner i
maj.
Lennart Abrahamsson (V) meddelar att grundskoleutskottet varit på besök på
Fröslunda/Skjulstaskolan.
Faisal Hassan (MP) meddelar att förskoleutskottet inte har något att rapportera
eftersom utskottets ordförande inte har kallat till möte de senaste månaderna. Jari
Puustinen (M) tar med sig den frågan.
_______

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign
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2017-03-16

BUN/2017:78

§ 18
Delegationsbeslut
Beslut
Delegationsrapport daterad 2017-03-08 läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Delegationsrapport daterad 2017-03-08 innehåller beslut fattade av barn- och
utbildningsförvaltningen utifrån delegationsordning under perioden 2017-02-09 –
2017-03-07.
_______

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign
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2017-03-16

BUN/2017:80

§ 19
Övriga frågor
Beslut
Thomas Ackelids (S) övriga fråga läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Thomas Ackelid (S) frågar om det stämmer att Rekarnegymnasiet söker en ny rektor.
Förvaltningschef Åsa Lundkvist meddelar att förvaltningen söker en ny rektor med
ansvar för Bygg- och anläggningsprogrammet, Fordons- och transportprogrammet
och VVS- och fastighetsprogrammet på Rekarnegymnasiet efter Lars Hanisch som ska
sluta.
_______

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

