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Barn- och utbildningsnämnden

Rapporter och meddelanden till barn- och
utbildningsnämnden 2018-03-14
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden lägger rapporter och meddelanden daterade
2018-02-26 till handlingarna.
Rapporter och meddelanden 2018-02-26
Anmälan från förskolechef/rektor till huvudman om påbörjad utredning av
kränkande behandling/trakasseri/diskriminering, enligt Skollag (2010:800) 6 kap
10 §, eller Diskrimineringslag (2008:567):
Björktorpsskolan (17)
BUN/2018:1
Djurgårdsskolan (6)
BUN/2018:2
Edvardslundsskolan (4)
BUN/2018:3
Faktoriet (2)
BUN/2018:4
Fristadsskolan (2)
BUN/2018:5
Fröslunda-/Skjulstaskolan (4)
BUN/2018:6
Förskolan (2)
BUN/2018:7
Gillberga skola (0)
BUN/2018:8
Gökstensskolan (37)
BUN/2018:9
Hammargärdets skola (2)
BUN/2018:10
Hållsta skola (3)
BUN/2018:11
Hällberga skola (1)
BUN/2018:12
Hällby skola (4)
BUN/2018:13
Kjula skola (1)
BUN/2018:15
Lagersbergsskolan (24)
BUN/2018:16
Lundbyskolan (2)
BUN/2018:17
Mesta skola (16)
BUN/2018:18
Rekarnegymnasiet (5)
BUN/2018:19
Rinmansgymnasiet (5)
BUN/2018:20
S:t Eskils gymnasium (13)
BUN/2018:21
Skiftingehus skola (39)
BUN/2018:22
Skogstorpsskolan (15)
BUN/2018:23
Skogsängsskolan (11)
BUN/2018:24
Slagstaskolan (5)
BUN/2018:25
Slottsskolan (18)
BUN/2018:26
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Stålforsskolan (11)
Tegelvikens skola (15)
Tuna skolområde (Ärsta m fl) skola (0)
Vallby skola (0)
Årbyskolan (15)
Ärla skola (3)
Ärstaskolan (1)

BUN/2018:27
BUN/2018:28
BUN/2018:14
BUN/2018:29
BUN/2018:30
BUN/2018:31
BUN/2018:32

Registreringslistor från:
Djurgårdsskolan
Förskoleområde Kompassen
Förskoleområde Öster
Hållsta skola
Hällby skola
Kjula skola
Lundby skola
Mesta skola
Rinmangymnasiet
S:t Eskils gymnasium
Slagstaskolan
Slottsskolan
Stålforsskolan
Tegelvikens skola
Tuna skolområde
Årbyskolan
Ärla skola
Ärstaskolan

BUN/2018:34
BUN/2018:67
BUN/2018:72
BUN/2018:42
BUN/2018:44
BUN/2018:45
BUN/2018:47
BUN/2018:48
BUN/2018:64
BUN/2018:65
BUN/2018:53
BUN/2018:54
BUN/2018:55
BUN/2018:56
BUN/2018:57
BUN/2018:59
BUN/2018:60
BUN/2018:61

Sammanställningar:
1. Sammanställning - Anmälan om påbörjad utredning av kränkande
behandling tom januari 2018
2. Sammanställning - Beslut statsbidrag januari 2018
3. Sammanställning - Synpunktshantering januari 2018
4. Sammanställning - Skolinspektionsärenden januari 2018
Beslut från Skolinspektionen:
1. Beslut 2018-01-23 att avsluta ärendet: ”Anmälan om särskilt stöd vid
Skogsängsskolan i Eskilstuna kommun”, dnr 41-2018:216 gällande anmälan om att
skolans stöd inte motsvarar elevens behov. Den 18 januari har anmälaren begärt
att ärendet ska avskrivas. Dnr 41-2017:1420. BUN/2017:531.
2. Beslut 2018-01-25 av Barn- och elevombudet vid Skolinspektionen att framställa
skadeståndsanspråk om 10 000 kr gentemot Eskilstuna kommun för berörd elevs
räkning, gällande brott mot förbudet i skollagen att personal inte får utsätta elever
för kränkande behandling. Eskilstuna kommun har gjort samma bedömning som
BEO och kommer därför att betala ut skadeståndet. Dnr. 45-2017:8135.
BUN/2017:468.
Beslut från Skolverket:
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1. Beslut 2018-01-24/29 om återkrav gällande statsbidrag för behörighetsgivande
utbildning för lärare i yrkesämnen för bidragsår 2016. Dnr 2016:01625.
BUN/2015:63.
2. Beslut 2018-02-07 om ändring av fastställda bidragsramar för 2018, enligt
förordning om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom skolan och
fritidshemmet. För Eskilstuna kommun bestäms bidragsbeloppet till totalt
27 304 776 kronor att betalas ut i mars 2018 (50%) respektive i september 2018
(50%).Dnr 2017:712. BUN/2018:94.
Ärenden för kännedom:
1. Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-14 i valärende gällande Barn- och
utbildningsnämnden, att från och med den 14 december 2017 till och med
den 31 december 2018 välja: Ledamot Zahra Ismail Hassan (S) efter Lill
Holmström (S) och Ersättare Pamela Nordberg (S)
efter Zahra Ismail Hassan (S).
2. Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-14 att Barn- och
utbildningsnämndens ansvar enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) överförs till vård- och omsorgsnämnden från och
med den 1 april 2018.
3. Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-14 om nya kriterier för
tilläggsbelopp för samtliga skolformer som lämnas för barn eller elev för år
2018 och framåt och att ansvaret för tilläggsbelopp flyttas från
kommunstyrelsen till barn- och utbildningsnämnden från och med den 1
januari 2018.
4. Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-14 om Tillämpningsföreskrifter
gällande taxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Eskilstuna
kommun, antas att gälla från den 1 januari 2018 och att avgifter för öppen
fritidsverksamhet tas bort och samtliga måltider blir avgiftsfria.
5. Kommunstyrelsen beslutade 2018-01-30 om Politisk styrgrupp för
införandet av samlad måltidsorganisation, från och med den 30 januari 2018
till och med den 31 december 2018. Ordförande Mikael Edlund (S)
Ledamöter Majo Kuusikoski (S), Lars-Göran Karlsson (S), Christina
Andersson (C), Jari Puustinen (M) och Ann Berglund (M).
6. Förvaltningsrättens avgörande, dom meddelad 2018-01-31 i Linköping,
avslag på överklagandet av barn- och utbildningsnämndens beslut den 13
april 2017 gällande ersättning för elevs utbildning i ett annat land. Rätten
har prövat beslutets laglighet enligt kommunallagen.
7. Rektorer har fattat två beslut om avstängning av elever i grundskolan enligt
skollagen 2010:800 5 kap 14 § under den tid som behövs för en skyndsam
utredning av vilka andra åtgärder som kan behövas. Information till huvudmannen
har inkommit mellan 2018-01-31 - 2018-02-14. BUN/2018:79.
8. Rektorer har fattat åtta beslut om omedelbar avstängning av elever i
gymnasieskolan enligt skollagen 2010:800 5 kap 17 pkt 2-4, 19 §.
Information till huvudmannen har inkommit 2018-02-01 - 2018-02-14.
BUN/2018:78.
______
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