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BUN/2017:79

Barn- och utbildningsnämnden

Rapporter och meddelanden till barn- och
utbildningsnämnden 2018-02-13
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden lägger rapporter och meddelanden daterade
2018-01-31 till handlingarna.
Rapporter och meddelanden 2018-01-31
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 (6)
Djurgårdsskolan (5)
Edvardslundsskolan (3)
Faktoriet (3)
Fristadsskolan(1)
Fröslundaskolan/Skjulstaskolan (1)
Förskolan (1)
Gillberga skola (2)
Gökstensskolan (14)
Lagersbergsskolan (8)
Lundbyskolan (2)
Hällberga skola (1)
Hällby skola (4)
Kjula skola(2)
Mesta skola (21)
Rekarnegymnasiet (3)
Rinmangymnasiet (2)
Skiftingehus skola (5)
Skogstorpsskolan (12)
Skogsängsskolan (4)
Slagstaskolan (5)
Slottsskolan (31)
Stålforsskolan (10)
Tegelvikens skola (8)

BUN/2017:1
BUN/2017:2
BUN/2017:353
BUN/2017:3
BUN/2017:398
BUN/2017:4
BUN/2017:25
BUN/2017:5
BUN/2017:344
BUN/2017:9
BUN/2017:10
BUN/2017:6
BUN/2017:7
BUN/2017:8
BUN/2017:11
BUN/2017:28
BUN/2017:27
BUN/2017:12
BUN/2017:14
BUN/2017:13
BUN/2017:15
BUN/2017:16
BUN/2017:17
BUN/2017:18

Eskilstuna – den stolta Fristaden

Eskilstuna kommun

2018-01-31

2 (4)

Årbyskolan (12)
Ärla skola (3)

BUN/2017:19
BUN/2017:20

Registreringslistor från:
Djurgårdsskolan
Fröslundaskolan
Hållsta skola
Hällberga skola
Hällby skola
Kjula skola
FSO Kompassen
Lundbysskolan
Mesta skola
Pedagogiskt centrum
Rekarnegymnasiet
Rinmansgymnasiet
S:t Eskils gymnasium
Skogstorpsskolan
Skogsängsskolan
Slottsskolan
Stålforsskolan
Tegelvikens skola
Tuna skolområde
Årbyskolan
FSO Öster

BUN/2017:37
BUN/2017:39
BUN/2017:41
BUN/2017:42
BUN/2017:43
BUN/2017:44
BUN/2017:30
BUN/2017:46
BUN/2017:47
BUN/2017:48
BUN/2017:62
BUN/2017:61
BUN/2017:63
BUN/2017:50
BUN/2017:51
BUN/2017:53
BUN/2017:54
BUN/2017:55
BUN/2017:56
BUN/2017:58
BUN/2017:35

Sammanställningar:
1. Sammanställning - Anmälan om påbörjad utredning av kränkande
behandling tom december 2017
2. Sammanställning - Beslut statsbidrag december 2017
3. Sammanställning - Synpunktshantering december 2017
4. Sammanställning - Skolinspektionsärenden december 2017
Beslut om statsbidrag från Migrationsverket:
1. Beslut 2017-11-27 att bevilja 1 542 250 kr ersättning för asylsökande barn m.fl. i
grundskola, enligt asylersättningsförordningen. Dnr 7.3.3-2017-56994.
BUN/2017:313
2. Beslut 2017-11-27 att bevilja 1 383 050 kr ersättning för asylsökande barn m.fl. i
förskoleklass, enligt asylersättningsförordningen. Dnr 7.3.3-2017-56989.
BUN/2017:313
3. Beslut 2017-11-27 att bevilja 1 761 1500 kr ersättning för asylsökande barn m.fl. i
grundskola, enligt asylersättningsförordningen. Dnr 7.3.3-2017-77380.
BUN/2017:313
4. Beslut 2017-11-27 att bevilja 1 711 400 kr ersättning för asylsökande barn m.fl. i
grundskola, enligt asylersättningsförordningen. Dnr 7.3.3-2017-77379.
BUN/2017:313
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5. Beslut 2017-11-27 att bevilja 94 430 kr ersättning för asylsökande barn m.fl. i
förskoleklass, enligt asylersättningsförordningen. Dnr 7.3.3-2017-15270.
BUN/2017:313
6. Beslut 2017-11-27 att bevilja 498 560 kr ersättning för asylsökande barn m.fl. i
förskola, enligt asylersättningsförordningen. Dnr 7.3.3-2017-15264.
BUN/2017:313
7. Beslut 2017-12-21 att bevilja 2 314 000 kr i delutbetalning för utbildning gällande
barn i grundskola, enligt asylersättningsförordningen. Dnr 7.3.3-2017-134786.
BUN/2017:313.
8. Beslut 2017-12-21 att bevilja 5 843 000 kr i delutbetalning för utbildning gällande
elever i gymnasiet, enligt asylersättningsförordningen. Dnr 7.3.3-2017-134822.
BUN/2017:313.
Beslut om statsbidrag från Skolverket med flera:
1. Beslut 2017-12-07 (?) om återkrav 289 615 kr gällande statsbidrag för mindre
barngrupper i förskolan för bidragsår 2016/2017. Dnr 2015:1539. BUN/2016:231.
2. Beslut 2017-12-07 om återkrav 305 000 kr gällande statsbidrag för
personalförstärkning inom elevhälsan och specialpedagogik för ht 2016. Dnr
2016:1055. BUN/2016:422.
3. Beslut 2017-12-07 att bevilja rekvisition om 279 424 kr för omsorg under tid då
förskola eller fritidshem inte erbjuds för 2017. Dnr 8.1.2-2017:0031275.
BUN/2017:380.
4. Beslut 2017-12-07 att bevilja rekvisition om 65 264 kr för undervisning under
skollov för 2017. Dnr 8.1.2-2017:0032624. BUN/2017:137.
5. Beslut 2017-12-08 att bevilja rekvisition om 135 100 kr för avgifter till
International Baccalaureate Office för 2017. Dnr 8.1.2-2017:0033994.
BUN/2017:564.
6. Beslut 2017-12-08 att godkänna redovisning av statsbidrag till kvalitetssäkrande
åtgärder för 2017. Dnr 8.1.2-2017:0032455. BUN/2017:149.
7. Beslut 2017-12-14 att gymnasieskolans introduktionsprogram för 2017/2018. Dnr
8.1.2-2017:0031853. BUN/2017:420.
8. Beslut 2017-12-18 om återkrav av 253 750 kr för gymnasial lärlingsutbildning för
hösten 2016 och våren 2017. Dnr 2016:1351. BUN/2017:319.
9. Beslut 2017-12-19 av Delegationen för unga och nyanlända till arbete, att bevilja 100 000
kr i statsbidrag till anslutning till ”Systemverktyg för uppföljning”. Dnr
KOMM2015/00074. BUN/2017:596.
10. Beslut 2017-12-20 att godkänna redovisning av statsbidrag till lågstadiesatsningen
för 2016/2017. Dnr 2016:117455. BUN/2016:280.
11. Beslut 2017-12-20 att godkänna redovisning av statsbidrag för
fritidshemsatsningen 2016/2017. Dnr 2016:742. BUN/2016:280.
12. Beslut 2017-12-22 om Maxtaxa, fastställda bidragsramar för 2018 för Eskilstuna
kommun till 26 258 616 kr, vilket betalas ut hälften i mars och hälften i september
2018.
13. Beslut 2018-01-10 av Specialpedagogiska skolmyndigheten, att bevilja 1 320 000 kr i
statsbidrag för särskilda insatser på skolområdet till Eskilstuna kommuns
sjukhusskola.
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Ärenden för kännedom:
1. Kommunfullmäktige har 2017-11-23 beslutat om Policy för jämlik hälsa och social
hållbarhet, vilken kommunstyrelsen ska ansvara för att det följs upp i
förvaltningarnas och bolagens delårs- och helårsrapporter. BUN/2016:300.
2. Datainspektionen (DI) beslutade 2017-12-11 att avsluta ärendet gällande Tillsyn
enligt personuppgiftslagen - webbpublicering av beslut rörande enskilda. DI
beslutade den 5 oktober 2016 att inleda en tillsyn mot nämnden. DI konstaterar
att nämnden har rutiner men att dessa inte har följts. Vidare förutsätts att åtgärder
vidtas så att rutinerna är tillräckligt tydliga och att personalen har kunskap om
dem. Dnr 1057-2016. BUN/2016:432.
3. Miljökontoret har skickat en Inspektionsrapport livsmedel daterad 2017-12-14
efter en inspektion på Årbyskolan den 2017-11-29 föranledd av en allergiincident
den 8 november 2017. Miljökontoret bedömer att kökschefen har agerat korrekt
enligt de rutiner som kommunen har för att kontrollera innehåll i livsmedel.
4. Miljökontoret har skickat en Inspektionsrapport livsmedel efter en oanmäld
ordinarie årlig kontroll av Förskolan Glömsta. Inga avvikelser har konstaterats
inom de 15 kontrollerade områdena. Det var god ordning och bra och
ändamålsenliga rutiner kring specialkost, rengöring och temperaturskillnader.
5. Miljökontoret har skickat en Inspektionsrapport livsmedel efter en oanmäld
ordinarie årlig kontroll av Förskolan Snickarvägen. Inga avvikelser har konstaterats
inom de 15 kontrollerade områdena. Det rådde god ordning i verksamheten. Bra
och ändamålsenliga rutiner kring rengöring, specialkost, temperaturskillnader och
vikarier.
6. Rektorer har fattat tolv 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 2017-12-06 - 2018-01-22. BUN/2017:69.
7. Rektorer har fattat fem beslut om omedelbar avstängning av elever i
gymnasieskolan enligt skollagen 2010:800 5 kap 17 pkt 2-4, 19 §. Information till
huvudmannen har inkommit mellan 2017-12-07 - 2018-01-24. BUN/2017:68.
Beslut från Skolinspektionen/Barn- och elevombudet:
1. Beslut av Barn- och elevombudet vid Skolinspektionen 2017-12-14 att det inte är
visat att kränkande behandling av skolpersonal vid Slottskolan har förekommit,
samt att förelägga Eskilstuna kommun att vidta åtgärder mot kränkande
behandling, samt att redovisa elevens nuvarande skolsituation senast 14 mars
2018. Dnr 45-2017:8146. BUN/2017:505.
2. Beslut av Barn- och elevombudet vid Skolinspektionen 2018-01-16 att förelägga
Eskilstuna kommun att vidta åtgärder för att motverka kränkande behandling vid
S:t Eskils gymnasium senast 16 april 2018 och redovisa elevens nuvarande
skolsituation. Dnr 45-2017:8865. BUN/2017:499.
3. Uppföljningsbeslut av Skolinspektionen 2018-12-07, gällande mottagande av
nyanlända elever i grundskolan, att Eskilstuna kommun vidtagit tillräckliga
åtgärder och att kvalitetsgranskningen därmed avslutas. Dnr 40-2015:6586.
BUN/2016:240.
______
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