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Plats och tid

Rinmansalen, Stadshuset, klockan 08:30 - 14:47 (ajournerat 12:00-13:00)

Beslutande

Jari Puustinen (M), ordförande
Majo Kuusikoski (S), 1:e vice ordf
Susann Karlsson (S)
Mats Wernersson (S)
Sten Widerholm (S)ersätter Zahra Ismail Hassan (S)
Thomas Ackelid (S) §§ 91-108
Pamela Nordberg (S) ersätter Thomas Ackelid (S) § 109
Patrik Sannetjärn (M)
Servat Barzangi (M)
Pamela Nordberg (S) ersätter Rebaz Sanar Khadja (M) §§ 91-108
Lennart Abrahamsson (V) ersätter Rebaz Sanar Khadja (M) § 109
Lillemor Nord (C)
Faisal Hassan (MP)
Monica Larsson (V)
Niklas Frykman (L), 2:e vice ordf
Mikael Nygren (SD) §§ 91- 103
Elin Blomberg (SD) ersätter Mikael Nygren (SD) §§ 104-109
Anton Berglund (SD) §§ 91- 103
Lennart Abrahamsson (V) ersätter Anton Berglund (SD) §§ 104-108

Övriga närvarande

Ingrid Sköldmo, förvaltningschef
Monica Yngerlöv Krantz, ekonomichef
Thomas Åkerblom, kvalitetschef
Lena Karlsson, HR-chef

Utses att justera

Niklas Frykman

Justeringens plats
och tid

Måndag 8/1 2018, 08:30, Förvaltningskontoret

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

...........................................................................................
Jan-Olof Ruuska
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Ordförande

Jari Puustinen
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Justerande

Niklas Frykman

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ och
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Underskrift
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Anna Olofsson Carstedt, skolchef för förskolan
Hans Ringstöm, skolchef för grundskolan
Karin Holmberg Lundin, skolchef för gymnasieskolan
Ulrika Adamsson, biträdande skolchef för förskolan
Johan Lindeberg, biträdande skolchef grundskolan
Rona MacDonald, utredare
Petra Ljung, utredare
Sofia Öhlander, kommunikatör
Susanne Bergman, personalföreträdare Lärarförbundet
Jessica Olsson, personalföreträdare Lärarnas Riksförbund
Jan-Olof Ruuska, nämndsekreterare
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BUN/2014:475

§ 91
Val till kommunala uppdrag 2015-2018
(arbetsutskottet)
Beslut
1. Majo Kuusikoski (S) väljs till 1:e vice ordförande i barn- och
utbildningsnämndens arbetsutskott från och med den 21 december 2017 - den 31
december 2018, att ersätta Lars G Linder (S).
2. Thomas Ackelid (S) väljs till ersättare i barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott från och med den 21 november 2017 - den 31 december 2018, att
ersätta Lill Holmström (S).

Ärendet
Fyllnadsval behöver förrättas till arbetsutskottet efter Lars G Linder (S) som har
lämnat sin plats. Fyllnadsval behöver också förrättas till arbetsutskottet efter Lill
Holmström (S)som likaledes har lämnat sin plats.
_______
Beslutet skickas till: Nya förtroendevalda, Kommunledningskontoret

Eskilstuna – den stolta Fristaden
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BUN/2014:476

§ 92
Val till kommunala uppdrag 2015-2018 (förskole-,
grund- och gymnasieutskottet)
Beslut
1. Daniel Alexandersson (S) väljs till ordförande i barn- och utbildningsnämndens
förskoleutskott från och med den 21 december 2017 - den 31 december 2018, att
ersätta Deria Ilia (S).
2. Pamela Nordberg (S) väljs till ledamot i barn- och utbildningsnämndens
förskoleutskott från och med den 21 december 2017 - den 31 december 2018, att
ersätta Daniel Alexandersson (S).
3. Sten Widerholm (S) väljs till ledamot i barn- och utbildningsnämndens
gymnasieutskottet från och med den 21 december 2017 - den 31 december 2018,
att ersätta Lill Holmström (S)

Ärendet
Fyllnadsval behöver förrättas till förskoleutskottet efter Deria Ilia (S) som har lämnat
sin plats. Fyllnadsval behöver också förrättas till gymnasieutskottet efter Lill
Holmström (S) som likaledes har lämnat sin plats.

_______
Beslutet skickas till: Nya förtroendevalda, Kommunledningskontoret
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BUN/2016:473

§ 93
Internkontrollplan 2017 för barn- och
utbildningsnämnden
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner uppföljningen av internkontrollplanen
2017.

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden beslutade i december 2016 om en internkontrollplan
för 2017. Nämndens internkontrollplan syftar till att följa upp att internkontrollen
fungerar. En internkontrollplan innehåller ett antal, för året beslutade,
kontrollområden och kontrollaktiviteter. Kontrollområden för 2017 är
”Uppföljning av hur förvaltningar och bolag säkerställer momshantering”
(KF 2016), ”Kontinuitetsplanering” (KF 2016), ”Värdebaserade samtal” (KF 2016),
”Rutiner för ansökningar av bidrag från staten, statliga myndigheter och externa
parter” (KF 2016), ”Skolpliktsbevakning”(BUN 2016), ”Garanterad
undervisningstid”(BUN 2016), ”Rutiner för annan personal än ordinarie personal på
förskolan” (BUN 2016), ”Kontroll av registerutdrag” (BUN 2016), och ”Felplacering i
särskolan” (BUN 2016).
Kontrollpunkten” Rutiner för annan personal än ordinarie personal på förskolan”
(BUN 2016) har inte genomförts. Den genomförs i januari 2018 och återrapporteras
till BUN i februari. Övriga kontroller har genomförts under 2017. Där avvikelser eller
brister i eller på rutiner visat sig har förvaltningen beslutat om åtgärder eller planerar
för åtgärder. Två kontrollpunkter visar på brister och bör följas upp. Kontrollpunkten
”Garanterad undervisningstid” har brister och förs över till internkontrollplan 2019.
”Kontroll av registerutdrag” visar på allvarliga brister och bör följas upp i
internkontrollplan 2019.

Uppföljning av Internkontrollplan 2017
1. Uppföljning av hur förvaltningar och bolag säkerställer momshantering
Kontrollen ska följa upp om det finns anvisningar och rutiner för att säkerställa
redovisning av mervärdesskatt enligt gällande lagstiftning och praxis, samt att
anvisningar och rutiner tillämpas och att eventuella avvikelser hanteras. Avvikelser
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från att följa lagstiftning och praxis för mervärdeskatt kan medföra kostsamma
påföljder för kommunkoncernen.
Förvaltningen har utpekade funktioner med ansvar för hanteringen. Det är flera
personer som jobbar med återsökningen för att minska sårbarheten Tre personer som
gör återsökningar så det finns kompetens kvar även om någon slutar Förvaltningen
håller på att arbeta fram skriftliga rutiner kring hantering av särskild momsersättning.
2. Kontinuitetsplanering
Samtliga nämnder får i uppdrag att under 2016 i samråd med Processledningsgrupp IT
ta fram åtgärdsplan för korrigerande och förebyggande åtgärder inklusive egenkontroll
för kontinuitetsplanering. Momentet återkontrolleras i internkontrollplan 2017 för
samtliga nämnder. Kontrollområde Kontinuitetsplanering - finns handlingsplan som
beskriver hur verksamheten ska bedrivas i händelse av kortare eller längre it-avbrott.
Syftet med kontrollområdet är att säkerställa att rutiner finns för att verksamheten ska
kunna bedrivas på acceptabel nivå under såväl kortare som längre it-avbrott.
Kontrollområdet togs fram utifrån den riskanalys som visar på att allt mer av
verksamheten är beroende av IT-system, vilket gör det sårbart om det inte finns
alternativa handlingsplaner om system inte fungerar. Vid kortare eller längre it-avbrott
kan konsekvenserna bli omfattande. Barn-och utbildningsförvaltningen har under
hösten gjort en risk och sårbarhetsanalys och tagit fram en kontinuitetsplan för ITavbrott.
3. Värdebaserade samtal
Kommunstyrelsen/Processledningsgrupp HR får i uppdrag att under 2016 ta fram
åtgärdsplan för korrigerande och förebyggande åtgärder inklusive egenkontroll för
värdebaserade samtal. Momentet värdebaserade samtal ska återkontrolleras i
internkontrollplan 2017.
Kontrollområde utvisande om värdebaserade samtal om risker för oegentligheter och
otillbörlig påverkan skett på varje enhet.
Syftet med kontrollområdet är att säkerställa att de nya riktlinjerna mot korruption,
muta och jäv som kommunfullmäktige har beslutat, den 24 januari 2013, § 11, har nått
ut och fått effekt. I riktlinjerna står det tydligt att Eskilstuna kommunkoncern har
nolltolerans mot korruption och mutor. Syftet med att ha återkommande
värdebaserade samtal om oegentligheter och otillbörlig påverkan är att stärka en kultur
som visar nolltolerans. I riskanalysen påpekades att verksamheten bygger på ett
förtroende hos allmänheten, vilket minskar eller förloras om korruption, mutor eller
jäv sker i organisationen.
En enkät har gått ut till alla chefer gällande bisyssla och kunskaper, rutiner samt risker
för korruption, mutor, jäv.
Svarsfrekvensen på hela kommunen var 78 % och för BoU 72 %.
44 % av cheferna anger att medarbetarna känner till riktlinjerna mot korruption, muta
och jäv.
72 % av cheferna anger att medarbetarna har fyllt i blanketten för bisyssla.
23 % av cheferna har fört diskussion kring riktlinjerna mot korruption, mutor och jäv
under 2016.
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18 % av cheferna anger att det sker en årlig inventering av risker kring korruption,
mutor och jäv.
20 % av cheferna anger att det finns rutiner för att lokalt förhindra och förebygga
uppkomsten av korruption, mutor och jäv.
6 % anger att det finns riskområden/avvikelser rapporterade vidare i förvaltningen.
Med anledning av den något lägre svarsfrekvensen än för komunnen som helhet och
även de låga siffrorna gällande kunskap, rutiner och uppföljning kommer
förvaltningen att säkra att kunskapen når ut till samtliga chefer som i sin tur ansvarar
för att den blir känd bland medarbetarna. Korruption, mutor och jäv samt bisyssla
kommer även att lyftas fram i introduktion för alla nya medarbetare.
4. Rutiner för ansökningar av bidrag från staten, statliga myndigheter och
externa parter
Internkontrollen 2017 kompletteras för förvaltningarna med att dokumenterad rutin
finns för ansökning av medel från staten, statliga myndigheter och externa parter på
respektive förvaltning, samt säkerställa att dualitetsprincipen efterlevs. Det är viktigt
att respektive nämnd säkerställer att de får in de bidrag som verksamheterna är
berättigade till. Det innebär att varje förvaltning i praktiken ansvarar för uppföljning
och administration av statsbidragen. Det är viktigt att inte endast en person
handlägger ärendet från början till slut, utan att man beaktar dualitetsprincipen.
Kontrollen genomförs med intervjuer av förvaltningschef och ekonomichef, frågor
som ställs är:
Finns en dokumenterad rutin som säkerställer dualitetsprincipen?
Svarar rutinen på: Hur vet ni vad som ska sökas? Vem tar fram underlagen?
Hur säkerställer ni att ansökningar kommer in i tid?
Barn-och utbildningsförvaltningen har skriftliga rutiner som säkerställer
dualitetsprincipen och ansvariga personer för omvärldsbevakning för uppdatering av
vad som kan sökas.
5. Skolpliktsbevakning
Nya rutiner och ansvar gällande skolpliktsbevakningen i grundskolan har arbetats
fram. Uppföljning att nya rutiner och ansvar gällande skolpliktsbevakning uppfyller
skollagens krav och följs. Kontrollen sker genom samtal med ansvarig på
huvudmannanivå. Kontroll att skriftliga rutiner finns och att de följs. Kontroll om
skriftliga rutiner utvärderats och stickprov på genomförda kontroller enligt rutinen.
Barn-och utbildningsförvaltningen har skriftliga rutiner som man arbetar efter.
Rutinerna säkerställer skollagens krav och uppdateras utifrån gällande lagrum och
rättspraxis.
6. Garanterad undervisningstid
Kontrollpunkten ska säkerställa garanterad undervisningstid till elever. Kontollen sker
genom stickprov i verktyget Novaschem på en årskurs 1-9 skola samt kontroll på ett
urval av skolor som täcker in från årskurs 1-3, 4-6, 7-9. Totalt kontrollerades fyra
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skolor. I internkontrollplanen för 2015 framkom brister i schemaläggningen. De
kontrollerade skolorna hade brister i timplan och på hur många veckor tiden lagts ut
på. Bara en av de fem kontrollerade skolorna hade följt gällande timplan och antal
skoldagar.
Ett förtydligande om gällande timplan och vilken veckofördelning som gäller har
gjorts och kommer att göras inför kommande läsår. Då avvikelser finns behöver ny
kontroll genomföras läsåret 2017/2018, då läsåret utökats med två dagar, för att
garanterad undervisningstid lagts ut på alla skolor så att samtliga elever får en utökad
undervisningstid.
Timplaner har begärts in från rektorer på fyra grundskolor med en spridning av
årskurser för att sedan jämföras mot lagt schema i Novaschem. Tidsperioden för
kontrollen är september 2017.
Skola 1 timplan för årkurs 1-3 visar på att eleverna får tillgodosett det timmar de har
rätt enligt barn- och utbildningsnämndens timplan för 2017/18
På skola 2 åk 4-6 får eleverna inte tillgodosett det antal timmar de har rätt till i hemoch konsumentkunskap, enligt barn- och utbildningsnämndens timplan för 2017/18.
Det går inte att utläsa om skolan schemalagt tiden för hem- och konsumentkunskap
under vårtermin 2018. Eleverna får inte heller tillgodosett det antal timmar i
samhällsorienterade ämnen de har rätt till. Det finns också avvikelser i tid mellan
klasser i samma årskurs:
På skola 3, åk F-9 fattas det två schemalagda dagar i schemat enligt utökat antal
skoldagar. Det ska finnas 180 dagar. Eleverna får inte tillgodosett det antal timmar de
har rätt till i slöjd, svenska och naturorienterinade ämnen inkl. teknik på lågstadiet,
enligt barn- och utbildningsnämndens timplan för 2017/18. I årskurs 2 så skiljer det
mer än en timme i veckan mellan klasserna i ämnet svenska. I åk 4-6 får eleverna inte
tillgodosett det antal timmar de har rätt till i musik. I åk 7-9 får eleverna inte
tillgodosett det antal timmar de har rätt till i bild och elevens val,
Skola 4 har beräknat timplan utifrån 35,8 tim/veckan, vilket är felaktigt, beräkningen
ska göras på 35,6 tim/veckan. Eleverna får inte tillgodosett det antal timmar de har
rätt till i bild, hem- och konsumentkunskap, idrott, musik, slöjd, svenska,
samhällsorienterade ämnen, naturorienterande ämnen, språkval och elevens val, enligt
barn- och utbildningsnämndens timplan för 2017/18.
Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns brister i schemaläggningen:
 Rektor följer inte strikt den timplan som barn- och utbildningsnämnden antagit.
 Det förefaller vara så att rektor, men det yttersta ansvaret för timplan och utlagt
schema, på merparten av de kontrollerade skolorna, inte kontrollerar att dessa är
korrekta. Exempelvis finns tidsskillnader mellan klasser i samma årskurs.
 Samtliga skolor om undersökts saknar förklarande texter vid ändringar i timplan.
 En skola lägger lektioner mot varandra utan rast mellan, vilket borde leda till att
eleven missar sin garanterade undervisningstid.
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 Om en elev byter skola/kommun och en kommun/skola själva kan bestämma i
vilken årskurs språkval ska starta, så kan det leda till problem där eleven kanske
inte kan fortsätta sin undervisning.
 Ett tillägg genomfördes under kontrollen och det var att kontrollera om elever
med modersmålsundervisning får tillgodogöra sig missad undervisning enligt
skolans timplan. Det framgår inte om eller när eleverna får tillgodogöra sig missad
undervisning. Här behöver rektor tydliggöra i text när eleverna får tillbaka sin
förlorade tid.
Utifrån de brister som synliggjorts så kan det finnas anledning att tydliggöra rektors
ansvar, se över befintliga rutiner samt se över och planera in utbildningsinsatser för
medarbetare som arbetar med schemaläggning och timplaner. Nya medarbetare har
tillkommit och medarbetare som jobbat en längre tid kan var i behov av kunskap och
kompetensutveckling för att kunna genomföra sitt arbete på ett tillfredsställande sätt.
Det är ett viktigt uppdrag att ta fram korrekta timplaner och lägga ut scheman efter
dessa, vilket om det blir fel kan få stora negativa konsekvenser för eleverna. Eleverna
har rätt till sin garanterade undervisningstid och det är barn- och utbildningsnämndens
ansvar att så sker.
Kontrollen visar på så stora brister att en ny kontroll bör genomföras 2019, efter att
idrott/rörelse lagts ut hösten 2018. En ny timplan kommer också under 2018.
7. Rutiner för annan personal än ordinarie personal på förskolan
Alla förskolor och skolor är enligt lag, diskrimineringslagen och skollagen, skyldiga att
upprätta en likabehandlingsplan och en plan mot kränkande behandling. Vidare
ansvarar huvudmannen enligt skollagen för att erbjuda barnen/eleverna i förskolan
och skolan en trygg miljö. Varje förskola/skola ska ha en arbetsordning för hur man
säkerställer en trygg miljö för barnen
Barn- och utbildningsförvaltningen har, som ett komplement till
likabehandlingsplanen och planen mot kränkande behandling, tagit fram en
arbetsordning för hur arbetet ska organiseras när det finns annan personal i
förskolan/skolan än den ordinarie. Denna arbetsordning togs fram 2014 och kan med
fördel förankras i likabehandlingsplanen och planen mot kränkande behandling för att
säkerställa att den följs.
Med annan personal än ordinarie personal menas praktikanter och trainees. Med
ordinarie personal menas också vikarier bokade via personalpoolen.
Kontroll ska ske om arbetsordningen är känd på förskolorna. Kontrollen sker genom
intervju med fem förskolechefer.
Kontrollen är inte genomförd. Genomförs i januari och återrapporteras till nämnd i
februari.
8. Kontroll av registerutdrag
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Nya rutiner införs för rekrytering från januari 2013. Kontrollpunkten fanns med i
internkontroll 2013. Vid den kontrollen visade det sig att det finns en osäkerhet om
vilka som ska lämna registerutdrag och vid vilka anställningar. Gällande rutiner
behövde tydliggöras och en ny kontroll genomföras.
Efter kontrollen 2013 har en ny personalrapport för alla som arbetar i barnverksamhet
tagits fram där registerutdragets giltighet registreras.
Trots nya rutiner fanns 2 av 10 personalrapporter utan registrerade utdrag ur
belastningsregistret.
Avvikelsen bedöms som allvarlig. HR-chef säkerställde rutiner som garanterar att
anställning inte görs innan utdrag ur belastningsregistret visats.
En ändring i lagstiftningen gör att verksamheten idag inte kan kopiera uppvisat utdrag
ur belastningsregistret. Personalrapporten ändrades så att belastningsregistrets gällande
datum ska skrivas in i rapporten. Det är viktigt att tydliggöra vem som följer upp att
nyanställda lämnar utdrag ur belastningsregistret och att det noteras i gällande
personalrapport.
Kontrollmomentet har varit att kontrollera att registerutdrag ur belastningsregistret
uppvisas vid anställning. Ett stickprov att tagits på fem anställningsavtal för
tillsvidareanställda och fem anställningsavtal för visstidsanställda. Registerutdraget är
giltigt 1 år efter utfärdande och av de visstidsanställda stickproven var samtliga
registerutdrag giltiga. Ett registerutdrag uppvisades dock 4 dagar efter påskrift av
anställningsavtalet. Reisterutdrag för tillsvidaresanställda som ingår i kontrollen så var
tre anställningar byte internt och då var rutan för tillsvidareanställd i föregående avtal
ikryssad. Ett av övriga registerutdrag var gammalt och ett var giltigt.
Med anledning av att två av fem registerutdrag hade en felaktig hantering för
medarbetare kommer förvaltningen att säkra att samtliga chefer får uppdaterad
kunskap om registerutdrag. Registerutdrag kommer även fortsättningsvis att vara en
del av introduktionen för nya chefer. De brister som finns bedöms som allvarliga och
ny kontroll föreslås 2019 för att säkerställa att planerade åtgärder gett önskad effekt.
9. Felplacering i särskolan
Skolinspektionen genomförde 2011 i samråd med socialstyrelsen en tillsyn av
kvaliteten av handläggning och utredning inför mottagande i särskolan. För att komma
tillrätta med de brister som fanns i det föreläggande Eskilstuna kommun fick
arbetades en ny rutin fram för att säkerställa att utredningar och mottagande i
särskolan uppfyller skollagens krav. Beslut i frågor om mottagande i särskolan får
långa och långtgående konsekvenser för det enskilda barnet. Rättsäkerhetsperspektivet
är därför centralt och det är därför av största vikt att ett sådant beslut grundas på ett
tillräckligt beslutsunderlag med en fullgod utredning. Utredningen ska kunna ligga till
grund för bedömningen om barnet har möjlighet att nå grundskolans kunskapsmål
med det stöd barnet har rätt till, om barnet har en utvecklingsstörning och om en
eventuell oförmåga beror på utvecklingsstörning.
Kontrollen avser att kontrollera att rutinen följs. Kontrollen sker genom intervju av
ansvarig samordnare, en rektor för särskolan samt en person i bedömningsteamet.
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I samband med skolinspektionens regelbundna tillsyn granskades även särskolan och
kom med kritik:
”Hemkommunen ska se till att mottagandet i grundsärskolan föregås av en utredning som omfattar
en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning, samt att samråd sker med elevens
vårdnadshavare.
Hemkommunen ska se till att mottagandet föregås av att vårdnadshavare lämnat sitt medgivande till
att eleven tas emot i grundsärskolan, om det inte finns synnerliga skäl med hänsyn till barnets bästa
att ta emot eleven utan vårdnadshavares medgivande.”
Av 125 elever mottagna i särskolan fanns brister i någon bedömning i 20 fall, de
flesta(13 st ) gällde elever mottagna före 2011. Placeringsansvarig tar upp frågan med
placeringsteamet för att säkerställa att ingen placering görs innan fullständig utredning
är klar.

Yrkanden
Jari Puustinen (M), Lillemor Nord (C) och Majo Kuusikoski (S) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.

_________
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BUN/2017:415, BUN/2017:580

§ 94
Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan
och budget 2018
Beslut
Verksamhetsplan och budget för 2018 fastställs.

Reservation
Faisal Hassan (MP) reserverar sig muntligt mot beslutet till förmån för bifall till
Miljöpartiets förslag.
Mikael Nygren (SD) och Anton Berglund (SD) reserverar sig muntligt mot beslutet till
förmån för bifall till Sverigedemokraternas förslag.
Niklas Frykman (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för Liberalernas förslag.
Skriftlig reservation lämnas (bilaga).
Monica Larsson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Vänsterpartiets förslag.
Skriftlig reservation lämnas (bilaga).

Ärendet
Nämndens definitiva verksamhetsplan och budget ska fastställas i december.
Den definitiva verksamhetsplanen bygger på preliminär verksamhetsplan och
kompletterande årsplan. Kommunfullmäktige antog den kompletterande årsplanen i
november med två nya kommungemensamma åtaganden. Utöver korrigeringar utifrån
den kompletterande årsplanen har vissa åtaganden i verksamhetsplanen kompletterats
med beskrivande texter och budgeten har uppdaterats.

Yrkanden
Jari Puustinen (M), Majo Kuusikoski (S) och Lillemor Nord (C) yrkar bifall till
förvaltningens tillika majoritetens förslag till verksamhetsplan och budget för 2018.
Faisal Hassan (MP) yrkar bifall till miljöpartiets förslag till verksamhetsplan och
budget för 2018.
Monica Larsson (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag till verksamhetsplan och
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budget för 2018.
Niklas Frykman (L), yrkar bifall till Liberalernas förslag till verksamhetsplan och
budget för 2018.
Mikael Nygren (SD) och Anton Berglund (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas
förslag till verksamhetsplan och budget för 2018.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns fem förslag till beslut och föreslår nämnden att de
ställs mot varandra vilket godkänns. Ordföranden finner att nämnden beslutat i
enlighet med yrkandet från Jari Puustinen (M), Majo Kuusikoski (S) och Lillemor
Nord (C) att bifalla förvaltningens tillika majoritetens förslag till verksamhetsplan och
budget för 2018.
_________
Beslutet skickas till: kommunstyrelsen
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BUN/2017:411

§ 95
Barn- och utbildningsnämndens Internkontrollplan
2018
Beslut
Barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan 2018 antas.

Ärendet
Internkontrollplanen ska beslutas senast i december 2017.
En ny riktlinje för intern styrning och kontroll i Eskilstuna kommunkoncern har
beslutats av KS 5 september och KF 21 september 2017 § 209, diarienummer
KSKF/2017:287.
Den interna styrningen och kontrollen är en del av kommunens styrsystem och ett
redskap för kommunens ledning att främja en effektiv ledning av organisationen,
hantering av risker, utveckling av verksamheten och utvärdering av verksamhetens
resultat. Ytterst för att säkerställa att verksamhetens syfte och mål nås.
Den interna styrningen och kontrollen är en del av verksamhets- och
ekonomistyrningen, den omfattar alla system, processer och arbetsrutiner.
Verksamhetsansvariga ska på en rimlig nivå säkerställa:






Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.
Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten.
Efterlevnad av lagar, styrdokument och beslut.
Säkra tillgångar och förhindra förluster.
Upptäcka och eliminera allvarliga fel.

Nämndens internkontrollplan syftar till att följa upp den interna styrningen och
kontrollen, att skapa förutsättningar att nå målen för verksamhet och ekonomi. En
internkontrollplan innehåller ett antal för året beslutade kontrollmoment och
eventuella kontrollåtgärder. Systematik och arbetssätt ska utgå från COSO modellen,
ett etablerat ramverk som omfattar fem komponenter:
1. Kontrollmiljö
2. Riskbedömning och analys
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3. Kontrollmoment och kontrollåtgärder
4. Information
5. Tillsyn
Barn- och utbildningsförvaltningens internkontrollsamordnare har ansvarat för att
samordna och sammanställa arbetet med internkontrollplan. Verksamhetsansvariga
med medarbetare har identifierat risker i verksamhet, bedömt och värderat riskerna
utifrån sannolikhet och konsekvens samt tagit fram förslag till beslut för den politiska
ledningen vad avser hantering av riskerna.
De identifierade riskerna som föreslås kontrolleras är sammanfattat:
1.
2.
3.
4.

Att barn kommer bort på grund av bristande rutiner
Att brottsdömd person anställs (gäller för samtliga tre skolformer)
Att digitaliseringen i grundskolan inte fungerar tillräckligt bra (kontrollåtgärd)
Att en riskbedömning inte genomförs inför varje kemilaboration inom grundoch gymnasieskolan (från 2016)

Kommunfullmäktige fastställer varje år kommungemensamma kontrollmoment. För
2018 har kommunfullmäktige beslutat om fyra kontrollområden till internkontrollplan:

 Kontroll av att personuppgiftsansvariga (nämnder och bolagsstyrelser) har
säkerställt hanteringen av personuppgifter inom sitt ansvarsområde enligt den nya
dataskyddsförordningen.
 Kontroll av it- och informationssäkerhet i samband med
anskaffning/upphandling och uppdrag till externa leverantörer.
 Kontroll av hantering av statliga bidrag.
 Kontroll av otillbörlig påverkan, mutor och jävssituationer.

Yrkanden
Jari Puustinen (M), Lillemor Nordh (C) och Majo Kuusikoski (S) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.

__________
Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen och kommunrevisorerna
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BUN/2017:522

§ 96
Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige att
undersöka behovet av och förutsättningar för en
familjecentral i centrala Eskilstuna
Beslut
Redovisningen av uppdraget från Kommunfullmäktige den 9 februari 2017 § 16 antas
och skickas till kommunfullmäktige.

Reservation
Niklas Frykman (L) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga).

Redovisning av uppdrag
Förvaltningen har tillsammans med socialförvaltningen, landstinget Sörmland och
vårdcentralen Smeden AB undersökt behovet av och förutsättningar för en
familjecentral i centrala Eskilstuna.
Den sammanvägda bedömningen utifrån det underlag som Vårdcentralen Smeden
lämnat, är att förslaget om att en familjecentral öppnas där inte överensstämmer med
kända behov och förutsättningar utifrån familjecentralers uppdrag.
Nämnden ställer sig däremot positiv till att antalet familjecentraler i Eskilstuna utökas.
En fullvärdig familjecentral ska innehålla en öppen förskola, mödravård,
barnhälsovård samt socialtjänst. En familjecentral kräver samverkan mellan kommun
och landsting.
Familjecentralens uppdrag är:





att bidra till en positiv hälsoutveckling genom att yrkesgrupper som arbetar
med barn och familjer samarbetar i stödet till barn och deras föräldrar
att finnas tillgänglig som mötesplats i närområdet
att förebygga och tidigt upptäcka ohälsa genom tidigt insatta hälsofrämjande
insatser för målgrupper som är i behov av stöd
att stärka det sociala nätverket runt barn och föräldrar
Eskilstuna – den stolta Fristaden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

17(52)

2017-12-21







att skapa arbetsformer där föräldrar och barn är delaktiga
att erbjuda lättillgängligt föräldrastöd
att vara kunskaps- och informationscentrum
att utveckla god service
att främja integrationen i området

Idag finns det familjecentraler i Skiftinge, Torshälla, City och Stenby. En byggnation
pågår i Fröslunda som inte är klar än.
Att socialtjänsten och barn- och utbildning finns på en familjecentral, möjliggör närhet
till de boende i området, inte bara till de som är listade på vårdcentralen utan till
boende i hela bostadsområdet, vi kan därmed tidigt i barnets liv se om familjen
behöver någon form av stöd i barnets utveckling.
Att en familjecentral finns i området möjliggör även att familjecentralen som team
(förskollärare, socialtjänst och BVC) kan stödja arbetet på våra förskolor i området
och därmed också se om barn och deras familjer behöver någon form av stöd i ett
tidigt skede. Så fler familjecentraler är positivt ur flera aspekter.
Vårdcentralen Smeden har ansökt om att tillsammans med Eskilstuna kommun, barnoch utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen, starta en familjecentral på
vårdcentralen. landstinget, Hälsoval, ställer sig positiva till att Mödravården ingår i
familjecentralen.
Följande framgår av underlag man har presenterat:
- Vårdtyngd (rökutsatthet, utländsk härkomst samt första barn) – där ligger
Smeden på 35%, i jämförelse med Skiftinge som ligger på 72% och Fröslunda
på 83%.
- Hembesök hos nyfödda 0-4v – där ligger Smeden på 35%, Skiftinge på 100%
och Fröslunda 82%.
- Anmälningar enligt 14 kap. 1§ SoL 2016 – där har Smeden 0%, Skiftinge 0,25%
och Fröslunda nästan 1%.
- Antalet nyfödda per vårdcentral 2016 - där ligger Smeden på ca 90, Skiftinge på
ca 110 och Fröslunda på ca 170, alla tre har minskat antal nyfödda från 2015.
- Totalt antal barn per BVC – där är det ca 650 på Smeden, ca 750 i Skiftinge och
1500 i Fröslunda.
Vårdcentralen är belägen i ett industriområde på Björksgatan. Det finns en
bussförbindelse ute på Kungsgatan. Det finns mycket få boenden och förskolor i
närområdet.
Lokalerna bedöms inte vara ändamålsenliga. Det finns ett fönster som ska ge
dagsljusinsläpp till hela lokalytan. Aktivitetsytan är uppsplittrad på fler mindre rum
och rymmer inte alla funktioner som vi idag önskar för de nya familjecentralerna, ytan
är dessutom ej överblickbar.
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Utifrån det underlag vårdcentralen lämnat bedömer vi att upptagningsområdet inte
motsvarar socialtjänstens målgrupp.
Den sammanvägda bedömningen utifrån det underlag som vårdcentralen Smeden
lämnat, är att förslaget om att en familjecentral öppnas där inte överensstämmer med
kända behov och förutsättningar utifrån familjecentralers uppdrag.

Ärendet
Vårdcentralen Smeden AB har ansökt om att få starta familjecentral i Eskilstuna
kommun. Ansökan ställdes till skolchef för förskolan på barn- och
utbildningsförvaltningen. Vårdcentralen Smeden AB har även skickat ansökan till
Landstinget Sörmland som ställer sig positiva till ansökan. Ytterligare en privat
vårdcentral med verksamhet i centrala Eskilstuna har visat intresse för att bedriva
familjecentral.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 17 juni 2016 (BUN/2016:293) att
hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för beredning och beslut. Kommunstyrelsen
beslutade den 6 september 2016 att remittera ansökan från Vårdcentralen Smeden AB
till barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden för yttrande.
Både barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden föreslog att
kommunfullmäktige skulle avslå ansökan om att etablera en familjecentral i samarbete
med Vårdcentralen Smeden AB.
Kommunledningskontoret såg trots detta positivt på att etablera ytterligare en
familjecentral i centrum.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-02-09 § 16 i ärendet KSKF/2016:404 - Ansökan
från Vårdcentralen Smeden AB om att få starta en familjecentral:
1. Kommunfullmäktige ställer sig positiva till att, i samverkan med en privat
vårdcentral, få ytterligare en familjecentral i centrum.
2. Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att
tillsammans med Landstinget Sörmland och Vårdcentralen Smeden AB
undersöka behovet av och förutsättningar för en familjecentral i centrala
Eskilstuna.
Det ärendet, KSKF/2016:404, är nu avslutat. Det som kvarstår är uppdraget från
fullmäktige.

Yrkanden
Jari Puustinen (M), Lillemor Nordh (C), Majo Kuusikoski (S) och Monicka Larsson
(V) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Niklas Frykman (L) yrkar avslag till förvaltningens förslag.
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Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut och föreslår nämnden att de
ställs mot varandra vilket godkänns.
Ordföranden finner att nämnden beslutat i enlighet med yrkandet från Jari Puustinen
(M), Lillemor Nordh (C), Majo Kuusikoski (S) och Monicka Larsson (V) om bifall till
förvaltningens förslag.

_______
Beslutet skickas till: Kommunfullmäktige
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BUN/2017:471

§ 97
Yttrande över motion - Motverka machokulturer – ge
pojkar och unga killar en chans att få vara sig själva
(KSKF 2017:418)
Beslut
Yttrandet antas och skickas till kommunstyrelsen.

Förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.

Reservation
Monicka Larsson (V) reserverar sig mot beslutet och meddelar att hon avser att före
justeringen komma in med en skriftlig reservation (bilaga).

Yttrande
Grundskolans styrdokument anger att:
Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på
vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som ställs på
dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett
ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva
och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet (Lgr 11).
Att motverka machokulturer och tillåta pojkar och unga killar att vara sig själv är
därmed redan en tydligt formulerad uppgift för Eskilstunas grundskolor. Detta sker
idag inom ramen för skolornas systematiska kvalitetsarbete inom normer och värden.
Respektive skola har en plan som kontinuerligt utvärderas. Dessa planer är oftast
fleråriga.
Att initiera riktade och tidsbegränsade satsningar i projektform ger ofta begränsat
långsiktigt resultat och kan i vissa fall skapa ryckighet i skolenheternas systematiska
kvalitetsarbete.

Ärendet
Maria Chergui (V) samt Maria Forsberg (V) har den 22 juni 2017 lämnat in en motion
om att motverka machokulturer – ge pojkar och unga killar en chans att få vara sig
själva. Motionären yrkar på följande:
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- Att Eskilstuna kommun gör en särskild satsning i form av ett projekt inom skolan
för att motverka machokulturer och som ger pojkar och unga killar en chans att
kunna vara sig själva, stå emot och lyckas i det. Projektet innehåller
utbildningssatsningar för personal och framtagande av nya metoder.
- Att projektet utvärderas och om det gett goda resultat blir en permanent del av
utbildningen för barn och ungdomar i Eskilstuna.
Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till Barn- och utbildningsnämnden för
yttrande.

Yrkanden
Jari Puustinen (M), Lillemor Nordh (C) och Niklas Frykman (L) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Monicka Larsson (V) yrkar bifall till motionen.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut och föreslår nämnden att de
ställs mot varandra vilket godkänns.
Ordföranden finner att nämnden beslutat i enlighet med yrkandet från Jari Puustinen
(M), Lillemor Nordh (C) och Niklas Frykman (L) om bifall till förvaltningens förslag.

________
Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen
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BUN/2017:472

§ 98
Yttrande över Motion om att revidera
skolskjutsreglerna (KSKF/2017:518)
Beslut
Yttrandet antas och skickas till kommunstyrelsen.

Förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.

Reservation
Anton Berglund (SD) reserverar sig muntligt mot beslutet.

Yttrande
I motionen yrkas följande: Avståndsskillnaden beroende på årstid ska tas bort i
skolskjutsreglerna och avstånden ändras för elever i årskurs F–6 till 2 km och för
elever i årskurs 7–9 till 3 km.
Rätten till skolskjuts regleras i 10 kap. 32-33 §§ skollagen (2010:800). Vid beslut om
skolskjuts ska det göras en bedömning av om skjuts behövs med hänsyn till
färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan
särskild omständighet. Kommuner har utifrån aktuellt lagrum möjlighet att anta
skolskjutsreglementen med avståndsregler och utifrån lokala förhållanden bedöma när
skolskjuts ska ordnas.
Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för skolskjuts i Eskilstuna kommun och antog den
15 februari 2017 nu gällande skolskjutsregler.
Minimiavståndsgränserna är för närvarande 2 km för elever i F-åk 3 både sommar och
vintertid (november- mars). För elever i åk 4-6 gäller 4 km sommartid och 3 km
vintertid. För elever i åk 7-9 gäller 6 km sommartid och 4 km vintertid. Avstånden
avser både kortaste gång/cykelväg från bostadens tomtgräns till skolans tomtgräns
samt mellan bostad och anvisad på-/avstigningsplats för skolskjuts.
Som skäl till föreslagen ändring nämner motionärerna att den skulle underlätta
vardagen för barnfamiljer ute på landsbygden då det finns barn som vintertid måste gå
3,5 km till busshållplatsen på vad som förefaller vara svårframkomlig väg.
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Färdvägens längd är dock endast en av flera faktorer som avgör om en elev har rätt till
skolskjuts enligt skollagen. Vid bedömningen måste även beaktas om skolskjuts
behövs med hänsyn till trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon
annan särskild omständighet. En individuell bedömning av en elevs rätt till skolskjuts
ska således alltid göras utifrån samtliga ovan nämnda faktorer. Det går inte att avslå en
ansökan om skolskjuts enbart på grund av att färdvägen inte uppnår det
minimiavstånd som kommunen fastställt i ett skolskjutsreglemente. Rätt till skolskjuts
kan ändå föreligga om den sträcka som eleven ska gå till busshållplatsen t.ex. upplevs
som trafikfarlig. Därmed är kommunens avståndsgränser inte avgörande för en elevs
rätt till skolskjuts.
Såsom nämnts reviderade stadsbyggnadsnämnden för mindre än ett år sedan gällande
skolskjutsregler som antogs utan reservationer. Under remissrundan framfördes inte i
barn- och utbildningsnämndens yttrande invändningar mot avståndsgränserna.
Gällande avståndsgränser kan inte anses oproportionerliga vid jämförelse med andra
kommuner och avståndsgränserna är anpassade till elevs ålder. Färdvägens längd är
vidare endast en av flera faktorer som enligt skollagen ska beaktas vid en ansökan om
skolskjuts.
Ett förslag om att minska de avståndsgränser som berättigar till skolskjuts skulle därtill
med säkerhet innebära en ökning av kommunens kostnader för skolskjuts.
Kommunen har redan ett generöst system med elevkort som berättigar elever
skolskjuts med allmän kollektivtrafik.
Mot bakgrund av ovanstående bedömer barn- och utbildningsnämnden
sammanfattningsvis att det inte finns behov av att revidera nu gällande
skolskjutsregler.

Ärendet
Laszlo von Óvári (SD), Seppo Vuolteenaho (SD) och Kim Fredriksson (SD) har den
19 september 2017 lämnat in en motion om att revidera skolskjutsreglerna till
kommunfullmäktige. Barn- och utbildningsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig
över motionen på remiss från kommunstyrelsen.

Yrkanden
Jari Puustinen (M), Majo Kuusikoski (S), Lillemor Nordh (C) och Niklas Frykman (L)
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Anton Berglund (SD) yrkar bifall till motionen.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut och föreslår nämnden att de
ställs mot varandra vilket godkänns.
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Ordföranden finner att nämnden beslutat i enlighet med yrkandet från Jari Puustinen
(M), Majo Kuusikoski (S), Lillemor Nordh (C) och Niklas Frykman (L) om bifall till
förvaltningens förslag.
______
Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen
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BUN/2017:473

§ 99
Yttrande över Motion om att förebygga psykisk
ohälsa hos barn och ungdomar - inför metoden
Triple P i Eskilstuna kommun (KSKF/2017:521)
Beslut
Yttrandet antas och skickas till kommunstyrelsen.

Förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.

Reservation
Faisal Hassan (MP) reserverar sig muntligt mot beslutet.

Yttrande
Att förebygga psykisk ohälsa hos barn och ungdomar är ett prioriterat område inom
ramen för Eskilstuna kommuns främjande och förebyggande elevhälsoinsatser. Detta
sker idag på med en rad olika metoder inom ramen för varje skolenhets systematiska
kvalitetsarbete för elevhälsan.
Beroende på identifierade behov anpassas förebyggande, främjande och åtgärdande
insatser lokalt och metoder identifieras, implementeras och utvärderas av respektive
elevhälsoteam. Flera skolenheter är idag involverade i forskningsbaserade projekt som
följer elevers psykiska hälsa över tid och där metoder för att arbeta hälsofrämjande
ingår. Exempel på detta är KUPOL-studien via Karolinska Institutet och PHUKstudien via Mälardalens Högskola.
Arbetet med att identifiera metoder för att arbeta förebyggande och främjande utifrån
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet pågår ständigt i dialog mellan
skolenheternas elevhälsoteam och utvecklingsenheten på barn- och
utbildningsförvaltningen. Skolorna och utvecklingsenheten är överens om vikten av
att varje metod är lokalt initierad och anpassad utifrån skolans kontext och behov.
Grundskolans ledning ser det inte som önskvärt att centralt besluta om vilka metoder
enskilda skolenheter skall använda utan att dessa beslut skall tas på enhetsnivå utav
ansvarig rektor.
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Ärendet
Magnus Arreflod (MP) samt Marielle Lahti (MP) har den 19 september 2017 lämnat in
en motion om att förebygga psykisk ohälsa hos barn och ungdomar – inför metoden
Triple P i Eskilstuna kommun. Motionärerna yrkar på följande:
- Att Eskilstuna kommun i ett första steg inför metoden Triple P på en av de
kommunala grundskolorna 2018.
- Att Eskilstuna kommun inför metoden Triple P i samtliga grundskolor i
Eskilstuna kommun.
Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till Barn- och utbildningsnämnden för
yttrande.

Yrkanden
Jari Puustinen (M), Majo Kuusikoski (S), Pamela Nordberg (S), Lillemor Nordh (C)
och Niklas Frykman (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Faisal Hassan (MP) yrkar bifall till motionen.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut och föreslår nämnden att de
ställs mot varandra vilket godkänns.
Ordföranden finner att nämnden beslutat i enlighet med yrkandet från Jari Puustinen
(M), Majo Kuusikoski (S), Pamela Nordberg (S), Lillemor Nordh (C) och Niklas
Frykman (L) om bifall till förvaltningens förslag.
_______
Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

27(52)

2017-12-21

BUN/2017:518

§ 100
Medborgarförslag - Starta en speedwaylinje på
gymnasiet i Eskilstuna (KSKF/2017:557)
Beslut
Medborgarförslaget om att starta en speedwaylinje på gymnasiet i Eskilstuna avslås.

Ärendet
Ett medborgarförslag om att starta en speedwaylinje på gymnasiet i Eskilstuna har
lämnats in till kommunfullmäktige den 11 oktober 2017. Kommunledningskontorets
granskning visar att förslaget uppfyller de formella krav som ställs på
medborgarförslag och att det därmed ska behandlas av kommunen.
Kommunledningskontoret föreslog att medborgarförslaget skulle överlämnas till barnoch utbildningsnämnden för beslut vilket också Kommunfullmäktige beslutade den 26
oktober 2017.
Skolverket och Riksidrottsförbundet, RF utreder för närvarande hur landets olika
idrottsutbildningar ska erbjudas för att få en likvärdighet över landet och mellan olika
idrotter. Denna utredning kommer att vara klar under år 2018. På grund av detta har
styrelsen för Svenska motorcykel- och snöskoterförbundet, Svemo, fattat ett generellt
beslut om att inte godkänna några ytterligare ansökningar om riksidrottsgymnasium,
RIG och nationellt godkänd idrottsutbildning, NIU inom motorcykel- och
snöskoterområdet.
Efter att Skolverkets och RFs rapport har presenterats under 2018 kan
förutsättningarna bli annorlunda mot idag.

Yrkanden
Jari Puustinen (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag om avslag på
medborgarförslaget.
__________
Beslutet skickas till: Förslagsställaren och Kommunfullmäktige
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BUN/2017:519

§ 101
Remissvar - Medborgarförslag - Låt barn/ungdomar
få välja om de vill ha busskort eller
pengar(KSKF/2017:555)
Beslut
Yttrandet antas och skickas till kommunstyrelsen.

Förslag till kommunfullmäktige
Medborgarförslaget avslås.

Yttrande
Enligt medborgarförslaget ska barn/elever i stället för elevkort (busskort) kunna få ut
motsvarande summa pengar. Detta incitament till att gå/cykla till skolan skulle gynna
hälsan och minska onödig busstrafik åtminstone vid kortare sträckor.
Eskilstuna kommun har som känt ett system med elevkort för elever från förskoleklass
upp till gymnasieskolan som berättigar eleverna till fyra resor per dag. Enligt intervju
med trafiksamordnare Angelina Björklund 2017-11-28 på Stadsbyggnadsförvaltningen,
som ansvarar för dessa kort, utnyttjas en stor andel av de resor som finns reserverade
på korten inte. Detta indikerar att kommunen via systemet med elevkort erbjuder
elever fler resor än vad det finns behov av, dvs. det skulle sannolikt finnas efterfrågan
bland elever att välja bort elevkort till förmån för pengar.
Den föreslagna modellen enligt medborgarförslaget omöjliggörs dock av att den står i
strid med den kommunalrättsliga principen om förbud mot stöd till enskild. Att ge
ekonomiskt understöd till enskilda personer betraktas inte som en ”angelägenhet av
allmänt intresse” enligt 2 kap. 1 § kommunallagen (1991: 900). Vederlagsfria
prestationer till enskilda personer anses falla utanför kommunens allmänna
kompetens, om inte offentlig- eller civilrättslig lagstiftning ålägger kommunen en
sådan skyldighet (se Kommunallagen med kommentarer och praxis. Femte upplagan
2011, sid. 63 ff.). Bestämmelsen om rätten till skolskjuts i 10 kap. 32-33 §§ skollagen
(2010:800) utgör sådant författningsenligt stöd till enskild. Att däremot dela ut en
summa pengar i stället för busskort innebär otillåtet stöd till enskild.
Då den föreslagna modellen i medborgarförslaget inte är möjlig genomföra utifrån
gällande lagstiftning, bedöms det inte nödvändigt att gå in på eventuella övriga skäl
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såsom ökade administrationskostnader eller svårigheten att räkna ut mot kortet
motsvarande penningvärde som skulle kunna delas ut till elever, som talar mot
förslaget.
Mot bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige att avslå
medborgarförslaget om att låta barn och ungdomar välja pengar i stället för busskort.

Ärendet
Ett medborgarförslag om att låta barn/ungdomar få välja mellan busskort eller pengar
har lämnats in till kommunfullmäktige den 10 oktober 2017. Barn- och
utbildningsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över medborgarförslaget.
Yttrandet ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast den 7 februari 2018.

Yrkanden
Jari Puustinen (M), Monicka Larsson (V), Anton Berglund (SD) och Pamela Nordberg
(S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
________
Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen
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BUN/2017:151

§ 102
Revidering av barn- och utbildningsnämndens
delegationsordning 2017
Beslut
1. Föreslagna tillägg till delegationsordningen godkänns.
2. ”Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden”, version 2018-01-01
antas att gälla från och med 1 januari 2018.

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att en ny punkt 7.2.13 gällande beslut om
skolpliktens upphörande på grund av varaktig vistelse utomlands införs i
delegationsordningen. För en ändamålsenlig hantering av dessa ärenden föreslås att
beslutanderätten delegeras till skolchef.
Barn- och utbildningsförvaltningen har vidare reviderat nämndens delegationsordning
eftersom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområden utökats den 1 januari 2018
med flera typer av beslut i olika skolärenden som just nu ligger hos Kommunstyrelsen.
Föreslagna tillägg presenteras nedan i den ordning de återfinns i delegationsordningen.
7.2. Eleverna

7.2.13

Ärende

Författning Delegat

Anmärkning

Beslut om
skolpliktens
upphörande pga.
varaktig vistelse
utomlands

SkolL 7 kap. 2 Skolchef
§ 2 st.

Enligt gällande
rutin för
hantering av
elevers frånvaro
(minimigräns 6
månader)

Av 7 kap. 2 § skollagen (2010:800) framgår att barn som är bosatta (folkbokförda) i
Sverige har skolplikt. Om en elev flyttar utomlands permanent och inte längre är
folkbokförd här upphör skolplikten. Skolplikten upphör även i de fall då barnet
fortfarande är folkbokfört här men där hemkommunen bedömer att barnet varaktigt
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vistas utomlands. Då upphör även hemkommunens ansvar för att finansiera barnets
utbildning.
Skolans författningar innehåller ingen definition av vad som avses med varaktig
vistelse utomlands. Omvärldsspaning visar att sex månader är en vanlig gräns i andra
kommuner för bedömning av om varaktig vistelse utomlands föreligger. Det är även
den minimigräns som förvaltningen antagit som praxis för bedömning av varaktig
vistelse utomlands i sin rutin för rapportering och uppföljning av ogiltig frånvaro
(BUN 2017:387). Beslut om skolpliktens upphörande på grund av varaktig vistelse
utomlands fattas dock utifrån en sammantagen bedömning i det enskilda fallet. En
utlandsvistelse som inte bedöms som varaktig vistelse utomlands utgör i regel s.k.
ogiltig frånvaro varvid rutinen för ogiltig frånvaro ska följas.
Av ovan nämnda rutin framgår vilket underlag skolan där eleven är inskriven bör ge in
till förvaltningen. Om det rör sig om en elev utan skolplacering efterfrågar
skolpliktsbevakare vid förvaltningen relevant underlag. Hemkommunen måste förvissa
sig om vistelsens längd eller, om sådan inte är bestämd, med vissa intervall få bekräftat
att utlandsvistelsen fortsätter. Så snart eleven återvänder till Sverige har eleven åter
skolplikt och hemkommunen måste tillgodose elevens rätt till utbildning. Beslutet om
skolpliktens upphörande innebär således ingen rättsförlust för eleven.
Parallellt med att föreslagen punkt införs i delegationsordningen tas en blankett fram
vid förvaltningen för anmälan om längre utlandsvistelse som vårdnadshavarna ska fylla
i inför sådana utlandsvistelser. I samband med beslut om skolpliktens upphörande
lämnar förvaltningen relevant information till vårdnadshavarna om skolplikt och om
vad som ankommer på dem vid återkomsten till Sverige. Eleven skrivs ut från sin
skola och om detta är annan skola än anvisad skola garanteras inte plats vid
hemkomst. Tidpunkt för nästa skolpliktsbevakning läggs in i verksamhetssystemet.
Utifrån att ansvaret för att elev får föreskriven utbildning åvilar skolchef föreslås att
även beslutanderätt i ärenden om skolpliktens upphörande på grund av varaktig
vistelse utomlands delegeras till skolchef. Detta underlättar även en ändamålsenlig
hantering av dessa ärenden.
11. Skolärenden – fristående enheter och tilläggsbelopp

Ärende
11.1

Författning Delegat

Godkännande som 2 kap. 7 §, 2
huvudman för
st. SkolL
fristående förskola
och fritidshem

Utsedd
utbildningsinspektör
– ersättare utsedd
utbildningsinspektör

Anmärkning
Förvaltningschef
har i uppdrag att
i en
arbetsordning
ange delegat på
individnivå
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11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

Rätt till bidrag för 25 kap. 10 §
pedagogisk omsorg SkolL

Utsedd
utbildningsinspektör
– ersättare utsedd
utbildningsinspektör

Förvaltningschef
har i uppdrag att
i en
arbetsordning
ange delegat på
individnivå

Nytt godkännande
eller rätt till bidrag
med anledning av
väsentliga
ändringar i
verksamheten
avseende
fristående förskola,
fritidshem och
pedagogisk omsorg

2 kap. 7 §, 2
st. och 25
kap. 10 §
SkolL

Utsedd
utbildningsinspektör
– ersättare utsedd
utbildningsinspektör

Förvaltningschef
har i uppdrag att
i en
arbetsordning
ange delegat på
individnivå

Tilldela fristående 26 kap. 11 §
förskolor,
SkolL
fritidshem och
pedagogisk omsorg
anmärkning

Utsedd
utbildningsinspektör
– ersättare utsedd
utbildningsinspektör

Förvaltningschef
har i uppdrag att
i en
arbetsordning
ange delegat på
individnivå

Förelägga
26 kap. 10 §
fristående
SkolL
förskolor,
fritidshem och
pedagogisk omsorg
att fullgöra sina
skyldigheter

Utsedd
utbildningsinspektör
– ersättare utsedd
utbildningsinspektör

Förvaltningschef
har i uppdrag att
i en
arbetsordning
ange delegat på
individnivå

Tilläggsbelopp för
enskilt barn eller
elev

Utsedd
utbildningsinspektör
– ersättare utsedd
utbildningsinspektör

Förvaltningschef
har i uppdrag att
i en
arbetsordning
ange delegat på
individnivå

8 kap. 23 §, 9
kap. 21 §, 10
kap. 39 §, 11
kap. 38 §, 14
kap. 17 §, 16
kap. 54 §, 17
kap. 34 § och
19 kap. 47 §
SkolL
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11.7

11.8

Yttrande till
Statens
skolinspektion
avseende ansökan
om godkännande
av enskild som
huvudman för
fristående
skolverksamhet
eller om utökning
av befintlig
verksamhet i
närliggande
kommun
Beslut om bidrag
för nytillkomna
huvudmän, både i
kommunen och i
andra kommuner,
som inte omfattas
av bidragsbeslutet
före kalanderårets
början

2 kap. 5 och 7 Utsedd
§§ SkolL
utbildningsinspektör
– ersättare utsedd
utbildningsinspektör

Förvaltningschef
har i uppdrag att
i en
arbetsordning
ange delegat på
individnivå

Utsedd
utbildningsinspektör
– ersättare utsedd
utbildningsinspektör

Förvaltningschef
har i uppdrag att
i en
arbetsordning
ange delegat på
individnivå

Yrkanden
Jari Puustinen (M) och Monicka Larsson (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

__________
Beslutet delges alla delegater.
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BUN/2017:77

§ 103
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

Mötet ajourneras 12:00-13:00
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BUN/2017:78

§ 104
Delegationsbeslutsrapporter 2017
Beslut
Delegationsbeslutsrapportering till nämnden daterad 2017-12-14 läggs till
handlingarna.

Delegationsbeslutsrapportering 2017-12-14
Delegation

Datum-period

1. NÄMNDENS INTERNA ARBETE
1.3 Servering av vin/starköl i samband med representation

2017-11-24 (1)

2. ALLMÄNNA FÖRVALTNINGSÄRENDEN
2.2. Allmänna handlingar, Överklaganden, Yttranden
2.2.6. Yttrande till Skolverket, Skolinspektionen, Inspektionen för Vård och omsorg
IVO, Diskrimineringsombudsmannen och Datainspektionen
2017-10-27 – 2017-11-29 (8)
2.4. Övrig administration
2.4.1. Rätt att teckna avtal i nämndens namn
2017- 11-06 – 2017-11-14 (4)
3. HR-ÄRENDEN
3.1. Anställning/avveckling
3.1.1. Anställning (oktober och november)
Område
FÖRSKOLEOMRÅDE CENTRUM

FÖRSKOLEOMRÅDE KOMPASSEN

FÖRSKOLEOMRÅDE NORR

Enhet
Alvägens förskola
Krongatans förskola
Källgatans förskola
KÖK FSO CENTRUM
Nyforsgatans förskola
Rademachergatans förskola
Strigelns förskola
Tallåsens förskola
Tunavallens förskola
Hammargärdets förskola
Hällberga förskola
Tegelvikens förskola
Nålmakarens förskola

Summa
4
1
3
1
1
1
2
4
1
1
1
3
1
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FÖRSKOLEOMRÅDE SÖDER

FÖRSKOLEOMRÅDE TORSHÄLLA

FÖRSKOLEOMRÅDE VÄSTER

FÖRSKOLEOMRÅDE ÖSTER

FÖRVALTNINGSLEDNINGSKONTOR
GEMENSAMMA ENHETER

GYMNASIESKOLOR

GRUNDSKOLOR

Sida

Prästängens förskola
Salvägens förskola
Sundbyvägens förskola
Västergatans förskola
Årbygatans förskola
Administration FSO Söder
Berga förskola
Fogdegatans förskola
Fröslundavägens förskola
KÖK FSO SÖDER
Lagrådsgatans förskola
Mesta förskola
Stenby förskola
Chokladfabrikens förskola
Glömsta förskola
Gökvingegränd förskola
Lilla Villekulla förskola
Skeppets förskola
Starens förskola
Villekulla förskola
Blåklocksvägens förskola
Ekenhillsvägens förskola
Gredby förskola
Administration FSO Öster
DJURGÅRDENS FÖRSKOLA
Hattmakarens förskola
Kälkbacksvägens förskola
KÖK FSO ÖSTER
Odlarens förskola
Stensborgsgatans förskola
Kvalitet och Kommunikation FÖ
Ledning FÖ
INTERKULTURELLA
ENHETEN
STÖD OCH SERVICE BOU
REKARNE
RINMAN
ST ESKIL
BJÖRKTORPSKOLAN
DJURGÅRDSSKOLAN
FRISTADSSKOLAN
FRÖSLUNDA SKOLA
GÖKSTENSSKOLAN
HÄLLBY SKOLA
KJULA SKOLA
LAGERSBERGSSKOLAN
LUNDBYSKOLAN
PEDAGOGISKT CENTRUM

5
6
4
1
4
1
2
2
3
1
2
1
1
3
2
1
2
1
2
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
4
2
1
1
7
1
1
1
3
1
1
5
4
4
1
6
1
1
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SKIFTINGEHUS SKOLA
SKOGSTORPSSKOLAN
SKOGSÄNGSSKOLAN
SLOTTSSKOLAN
STÅLFORSSKOLAN
TUNA SKOLOMRÅDE
ÅRBYSKOLAN
ÄRLA SKOLA
ÄRSTASKOLAN
Totalsumma

3.1.3. Utse ställföreträdare för chef
3.3.8. Disciplinpåföljd
3.3.17. Tjänsteresor utanför Sverige

7
1
2
2
1
3
3
1
2
147

2017-19-31 – 2017-11-28(14)
2017-10-26 – 2017-11-22 (3)
2017-10-24 – 2017-11-14 (7)

4. EKONOMI
4.3 Bidrag och stiftelser
4.3.2 Utdelning ur Gultbrunnska sterbhusets stiftelse,
Gustav Magnus Hiléns stiftelse, Göran Karlssons
minnesstiftelse, Kylanderska, Gyllenhjelmska,
Bohnstedtska stiftelsen samt Stiftelsen för utbildning
inom jordbruket
2017-01-01 – 2017-12-07 (43)
6. FÖRSKOLAN
6.1 Organisation
6.1.4 Avtal om mottagnade av barn från annan
kommun/placering av barn i annan kommun
2017-10-24 – 2017-11-22 (2)
6.2. Barnen
6.2.1. Förtur till förskoleplats, för barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl
behöver särskilt stöd
2017-11-02 (1)
6.2.2. Utökning av tid för barn som av fysiska, psykiska
eller andra skäl behöver särskilt stöd
2017-10-256 – 2017-11-29(14)
7. GRUNDSKOLAN
7.1. Organisation
7.1.8. Placering av barn inom skolbarnomsorg
2017-11-01 – 2017-11-24 (9)
7.1.13 Avtal om mottagande av elev från annan
kommun/placering av elev i annan kommun
2017-11-13 – 2017-11-24(6)
7.1.14 Avtal om särskild undervisning för elev vid
placering i annan kommun
2017-11-14 – 2017-11-15(3)
7.1.19. Utreda omständigheterna och i förekommande
fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att
förhindra fortsatta trakasserier (inklusive sexuella trakasserier)
eller kränkande behandling. Dnr BUN/2017:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9,10, 11, 13,
14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 29,115, 344, 398, 542
2017-10-23 – 2017-11-27(142)
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

38(52)

2017-12-21

7.2. Eleverna
7. 2.6. Bevakning av att elev fullgör sin skolgång
2017-10-19 – 2017-11-24 (33)
Rapportering av ogiltig frånvaro
2017-10-19 – 2017-11-24 (19)
Uppföljning av ogiltig frånvaro
2017-10-19 – 2017-11-22 (14)
7.2.11. Förtur till plats inom skolbarnomsorg samt utökning av tid för barn som av
fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd
2017-10-26 – 2017-11-30 (7)
7.2.12 Beslut om omsorg under tid då förskola eller
fritidshem inte erbjuds
2017-10-26 (1)
9. GRUND- OCH GYMNASIESÄRSKOLAN
9.2. Eleverna
9.2.1. Mottagande av elev inom grundsärskolan
2017-10-26 – 2017-11-20 (5)
9.2.4 Avgörande att elev inte längre ska vara elev i särskolan
2017-10-23 (1)
______
Rapporterade delegationsbeslut läggs till handlingarna efter nämndens sammanträde
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BUN/2017:79

§ 105
Rapporter och meddelanden till barn- och
utbildningsnämnden 2017
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden lägger rapporter och meddelanden daterade
2017-12-15 till handlingarna.

Rapporter och meddelanden 2017-12-15
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 (8)
Djurgårdsskolan (10)
Edvardslundsskolan (7)
Faktoriet (9)
Fristadsskolan(10)
Fröslundaskolan/Skjulstaskolan (11)
Gillberga skola (1)
Gökstensskolan (22)
Lagersbergsskolan (9)
Lundbyskolan (2)
Hammargärderts skola (4)
Hällberga skola (3)
Hällby skola (5)
Hållsta skola (6)
Mesta skola (17)
Skiftingehus skola (12)
Skogstorpsskolan (10)
Skogsängsskolan (21)
Slagstaskolan (5)
Slottsskolan (22)
Stålforsskolan (11)
Tegelvikens skola (8)
Årbyskolan (23)
Ärla skola (1)
Ärstaskolan (3)
Tuna skolområde (1)

BUN/2017:1
BUN/2017:2
BUN/2017:353
BUN/2017:3
BUN/2017:398
BUN/2017:4
BUN/2017:5
BUN/2017:344
BUN/2017:9
BUN/2017:10
BUN/2017:26
BUN/2017:6
BUN/2017:7
BUN/2017:115
BUN/2017:11
BUN/2017:12
BUN/2017:14
BUN/2017:13
BUN/2017:15
BUN/2017:16
BUN/2017:17
BUN/2017:18
BUN/2017:19
BUN/2017:20
BUN/2017:21
BUN/2017:542
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Rinmangymnasiet (1)
Rekarnegymnasiet (2)
S:t Eskils gymnasium (1)

BUN/2017:27
BUN/2017:28
BUN/2017:29

Registreringslistor från:
Fröslundaskolan
Gillbergaskolan och Hammargärdets skola
Gökstensskolan
Hållsta skola
Hällberga skola
Hällby skola
Interkulturella enheten
Kjula skola
Kompassen
Lundbysskolan
Mesta skola
Rekarnegymnasiet
Rinmansgymnasiet
S:t Eskils gymnasium
Skogstorpsskolan
Slottsskolan
Stålforsskolan
Söder
Tegelvikens skola
Tuna skolområde
Väster
Årbyskolan
Ärla skola
Ärstaskolan
Öster

BUN/2017:39
BUN/2017:40
BUN/2017:529
BUN/2017:41
BUN/2017:42
BUN/2017:43
BUN/2017:490
BUN/2017:44
BUN/2017:30
BUN/2017:46
BUN/2017:47
BUN/2017:62
BUN/2017:61
BUN/2017:63
BUN/2017:50
BUN/2017:53
BUN/2017:54
BUN/2017:31
BUN/2017:55
BUN/2017:56
BUN/2017:33
BUN/2017:58
BUN/2017:59
BUN/2017:60
BUN/2017:35

Sammanställningar:
1. Sammanställning - Anmälan om påbörjad utredning av kränkande
behandling tom november 2017
2. Sammanställning - Beslut statsbidrag november 2017
3. Sammanställning - Synpunktshantering november 2017
Beslut från Migrationsverket:
1. Beslut 2017-10-26 att bevilja 50 700 kr för asylsökande barn m.fl. i
förskoleklass, enligt asylersättningsförordningen. Dnr 7.3.3-2017-56997.
BUN/2017:313.
2. Beslut 2017-10-26 att bevilja 297 600 kr för asylsökande barn m.fl. i förskola.
Dnr 7.3.3-2017-56996. BUN/2017:313.
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3. Beslut 2017-10-26 att bevilja 9 750 kr för ersättning för asylsökande barn m.fl.
i grundskola.Dnr 7.3.3-2017-42482. BUN/2017:313.
4. Beslut 2017-10-26 att bevilja 210 800 kr för asylsökande barn m.fl. i förskola.
Dnr 7.3.3-2017-77376. BUN/2017:313.
5. Beslut 2017-10-26 att bevilja 268 650 kr för ersättning för asylsökande barn
m.fl. i grundskola. Dnr 7.3.3-2017-77381. BUN/2017:313
6. Beslut 2017-10-26 att bevilja 90 480 kr för ersättning för asylsökande barn
m.fl. i gymnasieskola. Dnr 7.3.3-2017-106416. BUN/2017:313
7. Beslut 2017-10-26 att bevilja 1 772 800 kr för ersättning för asylsökande barn
m.fl. i gymnasieskola. Dnr 7.3.3-2016-102278. BUN/2017:313
8. Beslut 2017-11-15 att bevilja 1 617 680 kr för ersättning för asylsökande barn
m.fl. i gymnasieskola. Dnr 7.3.3-2017-15292. BUN/2017:313
Beslut från Skolverket:
1. Beslut 2017-10-27 att godkänna redovisning utan återkrav gällande statsbidrag för
handledare inom Läslyftet läsåret 2016/2017. Dnr 2015:1265. BUN/2015:468.
2. Beslut 2017-10-24 att delvis bevilja ansökan om statsbidrag med 792 181 kr för
gymnasieskolans introduktionsprogram för 2017/2018. Orsak till minskning med
60 % jämfört sökt belopp är att bidragets budget överskridits nationellt.
3. Beslut 2017-11-07 om godkänd delredovisning utan återkrav av statsbidrag för
Läslyftet i skolan 2017/2018. Dnr 2016:1699. BUN/20116:518.
4. Beslut 2017-11-15 om beviljad rekvisition 384 000 kr för statsbidrag för
vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år för läsåret 2017/2018. Dnr
2017:937. BUN/2016:361.
5. Beslut 2017-11-14 att bevilja utbetalning med 1 162 000 kr för 166 elever (dvs
7000kr/elev) för ökad undervisningstid i svenska eller svenska som andraspråk för
nyanlända elever i grundskolan för höstterminen 2017. Dnr 2017:002.
BUN/2017:192.
Ärenden för kännedom:
1. Förvaltningsrätten i Stockholm har 2017-11-07 i Mål nr 26124-16 beslutat avvisa
överklagan från Eskilstuna kommun visavi Skolverkets beslut 2016-11-09, dnr
2016-647 gällande avvisad rekvisition om utbetalning av statsbidrag. Skolverket
ursprungliga beslut grundade sig på att rekvisitionen avseende lärarlönelyftet
inkommit efter den 1 november 2016 samt att rekvisitionen inte skickats in via
Skolverkets Mina Sidor. Förvaltningsrätten beslut att avvisa överklagan grundar sig
på 21 § förordning (2016:100) om statsbidrag enligt vilken Skolverkets beslut inte
får överklagas. BUN/2016:471.
2. Tillförordnad Utbildningsinspektör Anette Johansson på
Kommunledningskontoret har 2017-10-31 – 2017-11-30 på delegation fattat fyra
beslut om att bevilja tilläggsbelopp för modersmålsundervisning med 486 kr/elev
för Lagersbergsskolan oktober (56 862 kr), Rekarne gymnasium november (22 356
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kr), Skiftingehus november (5 832 kr) och Lagersbergsskolan november (58 320
kr). KSKF/2017:53. BUN/2017:450.
Kommunstyrelsens personalutskott har 2017-11-17 på delegation från
kommunstyrelsen beslutat om priser för personalmåltider i kommunens
restauranger och matsalar (KSKF/2017:642).
Kommunstyrelsens personalutskott har 2017-11-17 beslutat om fördelning av
medel enligt budget för Verktygslådan för 2018. (KSKF/2017:564)
BUN/2017:553. Barn- och utbildningsförvaltningen tilldelas medel i projekten:
Kompanjonskap/stöd samt Utvärdera, utveckla och samordna verksamhetsförlagda utbildningen
för socionomer.
Rektor har fattat beslut om avstängning av elev i grundskolan enligt Skollagen
2010:800 5 kap 14 §, vid Djurgårdsskolan, Fristadsskolan, Gökstenskolan och
Årbyskolan. BUN 2017:69
2017-11-13 – 2017-11-30 (7)
Rektor har fattat beslut om skriftlig varning av elev i grundskolan
enligt 11 § Skollagen. BUN/2017:117
2017-11-30 (2)
Rektor har fattat beslut om omedelbar avstängning av elev i gymnasieskolan enligt
Skollagen 2010:800 5 kap 17 § pkt 2-4, 19 §. BUN/2017:68.
2017-10-24 – 2017-11-21 (3)
Beslut i valärende på Kommunfullmäktige 2017-11-23: Nedanstående personer
väljs till respektive uppdrag för angiven tid:
Barn- och utbildningsnämnden, från och med den 23 november 2017 till och med
den 31 december 2018.
1:e vice ordförande
Majo Kuusikoski (S)
efter Lars G Linder (S)
Ledamot
Vakant (S)
efter Lill Holmström (S)
Ersättare
Sten Widerholm (S)
efter Deria Ilia (S)

Beslut från Skolinspektionen:
1. Beslut 2017-10-23 att avsluta ärendet ”Anmälan av Djurgårdsskolan i
Eskilstuna kommun” Dnr 41-2017:1420 gällande elev som ska ha blivit utsatt
för kränkande behandling av personal. Det är inte visat att så skett i enlighet
med skollagen(2010:800) och kommunen har inte heller i övrigt brutit mot
bestämmelserna. Dnr 41-2017:1420. BUN/2017:202.
2. Beslut av Barn- och elevombudet vid Skolinspektionen 2017-10-27 att avsluta
ärendet gällande skyldighet att motverka kränkande behandling gällande
aktuell elev. Det är inte visat att Eskilstuna kommun brutit mot
bestämmelserna. Dnr 45-2017:6458. BUN/2017:371.
3. Beslut 2017-11-09 i ärende ”Anmälan av Årbyskolan i Eskilstuna kommun”,
att avskriva den del av ärendet som avser elevens rätt till stödinsatser, då
eleven flyttat till annan skola. Dnr 41-2017:7651. BUN/2017:47
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Skolinspektionens beslut efter tillsyn hösten 2017

All skolverksamhet granskas vart tredje år. Skolinspektionen granskar alla huvudmän,
alltså alla kommuner, utbildningsföretag och andra organisationer som driver
skolverksamhet. Tillsynen görs vart tredje år.
Skolenheten har
bedömts uppfylla
författningarnas krav
inom de sex områden
som granskats:

Tillsynsobjekt/
Ärendenr:
Björktorpsskolan
4-6
BUN/2017:275
Björktorpsskolan
F-3
BUN/2017:276
Djurgårdskolans
grundsärskola
BUN/2017:292
Djurgårdsskolan
4-9
BUN/2017:278
Djurgårdsskolan
F-3
BUN/2017:277
Fröslundaskolan
F-6
BUN/2017:279

 Undervisning och
lärande
 Extra anpassningar och
särskilt stöd
 Bedömning och
betygssättning
 Trygghet, studiero och
åtgärder mot kränkande
behandling
 Förutsättningar för
lärande och trygghet
 Styrning och utveckling
av verksamheten
(5/6)

Skolinspektionen
förelägger Eskilstuna
kommun att vidta
åtgärder för att avhjälpa
påtalade brister och
skriftligen redovisa dem
för Skolinspektionen
gällande:
 Extra anpassningar och
särskilt stöd

JA
(5/6)

 Förutsättningar för lärande
och trygghet

JA

JA
(4/6)

 Undervisning och lärande
 Förutsättningar för lärande
och trygghet
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Hammargärdets
skola F-6
BUN/2017:280
Hållstaskolan F-6
BUN/2017:281
Idunskolans
grundsärskola
BUN/2017:293
Interkulturella
enheten
BUN/2017:282

Lagersbergsskolan
F-6
BUN/2017:283
Rekarnegymnasiet
3 BUN/2017:284
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JA
(5/6)

(5/6)

(3/6)

 Trygghet, studiero och
åtgärder mot kränkande
behandling
 Trygghet, studiero och
åtgärder mot kränkande
behandling
 Extra anpassningar och
särskilt stöd
 Förutsättningar för lärande
och trygghet
 Styrning och utveckling av
verksamheten

JA
(2/6)

Rinmangymnasiet
Gymnasiesärskola
BUN/2017:294

(2/6)

S:t Eskils
gymnasium 2
BUN/2017:285

(4/6)

Skiftingehus F-9
BUN/2017:286

(2/6)

 Extra anpassningar och
särskilt stöd
 Bedömning och
betygssättning
 Förutsättningar för lärande
och trygghet
 Förutsättningar för lärande
och trygghet
 Extra anpassningar och
särskilt stöd
 Trygghet, studiero och
åtgärder mot kränkande
behandling
 Förutsättningar för lärande
och trygghet
 Styrning och utveckling av
verksamheten
 Trygghet, studiero och
åtgärder mot kränkande
behandling
 Förutsättningar för lärande
och trygghet
 Extra anpassningar och
särskilt stöd
 Trygghet, studiero och
åtgärder mot kränkande
behandling
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Skogsängsskolan
F-6
BUN/2017:287

(4/6)

Slottsskolan F-6
BUN/2017:288

JA

Stålforsskolan 7-9
BUN/2017:289

(4/6)

Årbyskolan F-9
BUN/2017:290

(3/6)

Årbyskolans
grundsärskola
BUN/2017:295

(2/6)

Ärstaskolan F-6
BUN/2017:291

(5/6)

Ärstaskolans
grundsärskola
BUN/2017:296

(4/6)
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 Förutsättningar för lärande
och trygghet
 Styrning och utveckling av
verksamheten
 Extra anpassningar och
särskilt stöd
 Trygghet, studiero och
åtgärder mot kränkande
behandling

 Trygghet, studiero och
åtgärder mot kränkande
behandling
 Förutsättningar för lärande
och trygghet
 Extra anpassningar och
särskilt stöd
 Trygghet, studiero och
åtgärder mot kränkande
behandling
 Förutsättningar för lärande
och trygghet
 Extra anpassningar och
särskilt stöd
 Trygghet, studiero och
åtgärder mot kränkande
behandling
 Förutsättningar för lärande
och trygghet
 Styrning och utveckling av
verksamheten
 Undervisning och lärande
 Extra anpassningar och
särskilt stöd
 Trygghet, studiero och
åtgärder mot kränkande
behandling
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Skolinspektionens beslut gällande huvudmannens ansvar
Skolinspektionen förelägger Eskilstuna
kommun att senast den 30 mars 2018 vidta
åtgärder för att avhjälpa påtalade brister.
Förslag på åtgärder:
Förskola

Förskoleklass
och
grundskola

Gymnasieskola
Grundsärskola

Det har vid
tillsynen inte
framkommit annat
än att
huvudmannen
uppfyller
författningarnas
krav inom de
områden som
granskats.
GRUNDSKOLA:
- Huvudmannen ska se till att de elever i
kommunens grundskola som behöver
studiehandledning på sitt modersmål får detta.
FÖRSKOLEKLASS:
- Huvudmannen ska följa upp och analysera
resultaten inom förskoleklassen i förhållande till
de nationella målen.
- Huvudmannen ska utifrån en analys av det som
framkommer i uppföljningen besluta om
nödvändiga utvecklingsåtgärder och dokumentera
dessa.
- Huvudmannen ska planera för genomförandet av
utvecklingsåtgärder och genomföra dessa.
Planeringen och åtgärderna ska dokumenteras.
- Huvudmannen ska se till att de elever i
kommunens gymnasieskolor som behöver
studiehandledning på sitt modersmål får detta.
- Huvudmannen ska se till att de elever i
kommunens grundsärskola som behöver
studiehandledning på sitt modersmål får detta.
- Hemkommunen ska se till att mottagandet i
grundsärskolan föregås av en utredning som
omfattar en pedagogisk, psykologisk, medicinsk
och social bedömning, samt att samråd sker med
elevens vårdnadshavare.
- Hemkommunen ska se till att mottagandet
föregås av att vårdnadshavare lämnat sitt
medgivande till att eleven tas emot i
grundsärskolan, om det inte finns synnerliga skäl
med hänsyn till barnets bästa att ta emot eleven
utan vårdnadshavares medgivande.
- Huvudmannen ska följa upp och analysera
resultaten inom grundsärskolan i förhållande till
de nationella målen.
- Huvudmannen ska utifrån en analys av det som
framkommer i uppföljningen besluta om
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nödvändiga utvecklingsåtgärder och dokumentera
dessa.
Huvudmannen ska planera för genomförandet av
utvecklingsåtgärder och genomföra dessa.
Planeringen och åtgärderna ska dokumenteras.
Huvudmannen ska se till att de elever i
kommunens gymnasiesärskolor som behöver
studiehandledning på sitt modersmål får detta.
Hemkommunen ska se till att ett beslut om
mottagande i gymnasiesärskolan föregås av en
utredning som omfattar en pedagogisk,
psykologisk, medicinsk och social bedömning om
utredning saknas eller det av andra skäl bedöms
nödvändigt. Samråd ska ske med elevens
vårdnadshavare.
Huvudmannen ska följa upp resultaten inom
gymnasiesärskolan, analysera resultaten i
förhållande till de nationella målen och utifrån det
planera och utveckla utbildningen.
Kvalitetsarbetet ska dokumenteras.
Huvudmannen ska se till att elevgrupperna i
fritidshemmen har en lämplig sammansättning
och storlek och att eleverna i övrigt erbjuds en
god miljö.
Huvudmannen ska ta fram och implementera ett
resursfördelningssystem där resurser viktas
utifrån hur det ser ut på fritidshem i kommunen.
Utgångspunkten för hur resurserna ska fördelas
är elevernas olika förutsättningar och behov.

______
Rapporteringen läggs till handlingarna efter sammanträdet
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BUN/2017:237

§ 106
Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f Lag om
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
Perioden 2017-07-01 — 2017-09-30, kvartal 3
Beslut
Redovisningen godkänns och överlämnas till Inspektionen för vård och omsorg,
kommunfullmäktige och kommunens revisorer.

Redovisning
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.
Tre kontaktpersonsuppdrag är ej verkställda. I ett beslut önskar vårdnadshavare att
avvakta, två beslut är i rekryteringsfas för att hitta lämplig person. Ett
korttidsvistelsebeslut väntar på anvisning av lämplig kontaktfamilj från
familjehemsenheten.

Ärendet
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 besluts datum 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.

_______
Beslutet skickas till: Inspektionen för vård och omsorg, kommunfullmäktige och kommunens revisorer.
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§ 107
Styrgrupp för en samlad måltidsorganisation
Beslut
Jari Puustinen (M) och Majo Kuusikoski (S) utses till ledamöter till den politiska
styrgruppen för införandet av en samlad måltidsorganisation.

Reservationer
Niklas Frykman (L) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga).
Monicka Larsson (V) reserverar sig mot beslutet och meddelar att hon avser att före
justeringen komma in med en skriftlig reservation (bilaga).
Elin Blomberg (SD) reserverar sig muntligt mot beslutet.

Ärendet
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om att en samlad
måltidsorganisation införs i kommunen från och med den 1 januari 2019 beslutade
Kommunstyrelsen 2017-11-07 i ärende KSKF/2017:262 för egen del att en politisk
styrgrupp tillsätts för införandet av samlad måltidsorganisation bestående av 2
ledamöter från vardera nämnd, barn- och utbildningsnämnden, vård- och
omsorgsnämnden samt Torshälla stads nämnd. Styrgruppen utser inom sig själv en
sammankallande.
Kommunstyrelsen beslutade även att Kommunledningskontoret får i uppdrag att
organisera och genomföra ett projekt för införande av en samlad måltidsorganisation
från och med 1 januari 2019 samt att bemanna måltidsorganisationen med en
måltidschef. Projektet ska genomföras i nära samverkan med barn- och
utbildningsförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen. Rapportering sker till
den politiskt tillsatta styrgruppen.
Vidare beslöts att genomförandeprojektet för en samlad måltidsorganisation
finansieras inom ramen för modern kommun med upp till 3 miljoner kronor och
återbetalas under högst 4 år.
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Yrkanden
Jari Puustinen (M) yrkar bifall till framlagt förslag att Jari Puustinen (M) och Majo
Kuusikoski (S) utses till ledamöter till den politiska styrgruppen för införandet av en
samlad måltidsorganisation.
Niklas Frykman (L), Monicka Larsson (V) och Elin Blomberg (SD) yrkar att Jari
Puustinen (M) och Faisal Hassan (MP) utses till ledamöter till den politiska
styrgruppen för införandet av en samlad måltidsorganisation.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut och föreslår nämnden att de
ställs mot varandra vilket godkänns.
Ordföranden finner att nämnden beslutat i enlighet med yrkandet från Jari Puustinen
(M), att Jari Puustinen (M) och Majo Kuusikoski (S) utses till ledamöter till den
politiska styrgruppen för införandet av en samlad måltidsorganisation.
_______
Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen
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BUN/2017:80

§ 108
Övriga frågor barn- och utbildningsnämnden 2017
Inga övriga frågor har föranmälts till sammanträdet.
______
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§ 109
Informationsärenden till barn- och
utbildningsnämnden 2017

Skolinspektionens regelbundna tillsyn
Anna Olofsson Carstedt, Hans Ringström och Karin Holmberg Lundin som är
skolchefer för förskolan, grundskolan och gymnasieskolan redogör för resultatet av
skolinspektionens regelbundna tillsyn under hösten 2017, se även § 105.

Strukturtillägg
Hans Ringström redogör för strukturtilläggen i grundskolan och svarar på frågor.

Kompetensförsörjning
HR-chef Lena Karlsson redovisar handlingsplanens aktiviteter i 2017 års kompetensförsörjningsplan.

________

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

