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BUN/2017:123

§ 48
Revidering av Riktlinjer för mat och måltider i
förskola och skola
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag: ”Riktlinjer för mat
och måltider i förskola och skola”, rev. 2017-08-08.

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

Särskilt yttrande
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att Faisal Hassan (MP) får läsa upp och lämna
ett särskilt yttrande till protokollet: ”Barn och ungdomar i Eskilstunas skolor samt
Förskolor förtjänar den godaste och bästa maten. De nya riktlinjerna i jämförelse med
den tidigare bidrar till en ökad hälsa för eleverna men även också att stadens
klimatavtryck minskar. Vi inom miljöpartiet välkomnar dem nya riktlinjerna som vi ser
är nödvändiga för att stegvis minska på vår klimatpåverkan”.

Sammanfattning
Mat och måltider ska vara en del av verksamhetens hälsofrämjande arbete för barn
och elevers välbefinnande. Riktlinjerna ska på ett positivt och naturligt sätt främja en
hälsosam livsstil med bra matvanor.
Förutom detta syftar de gemensamma riktlinjer till att stötta verksamheterna i arbetet
med kvalitetssäkring, uppföljning och utveckling. Förskolan och skolan har enastående
möjligheter att på ett positivt och naturligt sätt främja bra levnadsvanor och hälsa. De
flesta skolor och förskolor har egna tillagningskök och maten lagas i stor utsträckning
från grunden av råvaror.
Utgångspunkten i arbetet för en bra folkhälsa är att stärka det som bidrar till god hälsa
men också att minska sådant som bidrar till ohälsa. Förutsättningar ska finnas för barn
och elever att göra hälsosamma val där förskolan och skolan ska fungera som en
stödjande miljö.
I och med att förvaltningen är stor och att många människor arbetar med
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maten som serveras i skolan och förskolan, finns ett behov av en gemensam grund.
Detta för att säkerställa att alla barn/elever ska få lika bra och näringsriktiga måltider,
oavsett vilken skola eller förskola de går på.

Ärende
Den 1 juli 2011 trädde en ny skollag i kraft med krav på att skolmåltiderna inte bara
ska vara kostnadsfria utan även näringsriktiga.
2013 kom Livsmedelsverkets nya rekommendationer som tydligare beskriver
måltidens kvalitet samt förtydligar hur skolan kan bedöma och dokumentera
näringsriktig skolmat.
2016 kom livsmedelsverket nya rekommendationer för bra mat i förskola
Dessa tre dokument ligger till grund för denna revidering av kommunens ”Riktlinjer
för mat och måltider” från 2014 tillsammans med Klimatplan Eskilstuna från 2016.

Aktuella ändringar i riktlinjerna
 Nytt stycke om elevens inflytande för frågor som rör mat och måltider
Elevens inflytande
Eskilstuna kommuns skolor och gymnasium ska ha ett matråd där elever och
måltidspersonal har en dialog kring mat och måltidsmiljö. Detta kan göras med hjälp
av elevråd och matråd eller andra forum där eleverna utifrån egna önskamål kan
påverka val av maträtter utifrån serveringsfrekvenser..
I kommunens Årsplan 2017 framgår att kommunen ska upprätthålla en låg
klimatpåverkan. Som en del av det arbetet måste vi minska på köttmängden.
 Serveringsfrekvens: Vi har slagit ihop kött1, kött2 och färs till ett och samma
ord ”kött”. Samtidigt har vi halverat antal serveringsfrekvens på kött till
förmån för mer fågel och vegetarisk. Förslaget är att servera helvegetarisk
lunch 4 gånger i månaden istället för 2 gånger. Fågel erbjuder vi 4 gånger i
månaden istället för 1 gång. Som ett resultat av denna, servering av kött
minskar från 8 gånger i månaden till 4 gånger i månaden. Resten är
oförändrad. Vi föreslår en mer flexibel frekvens genom att ha minst och max
på huvudkomponenter.
Råvara

Frekvens under 4 veckor

Fisk
kött
Fågel
Vegetarisk/Baljväxter

minst 4
max 4
max 4
minst 4
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Korv, över 10 % fett
Korv, under 10 % fett
Helt nötkött/blodpudding/lever/ (järnrik dag)

max 1
max 1
2

 Ny rubrik som heter ”Den pedagogiska måltiden” med en definition av
begreppet. Vuxna inom förskolan och skolan i Eskilstuna kommun erbjuds
att äta pedagogiskt. Måltiden är skattefri då den vuxna har tillsynsskyldighet
för barnen och är en arbetsuppgift som sker på arbetstid. Förskolan och
skolan har enastående möjligheter att på ett positivt och naturligt sätt främja
bra matvanor. Pedagogiska måltider syftar till att gynna den sociala samverkan
och ska medverka till att skapa en lugn och trivsam atmosfär.
 Hållbara måltider beskriver Barn- och utbildningsförvaltnings arbete med mat
och måltider. Vi väljer:







Närproducerade livsmedel
KRAV-märkta ägg
MSC-märkta fisksorter som fiskats från hållbara bestånd. För odlad fisk
gäller ASC-märkning.
Kött och mjölkprodukter som produceras med god djuromsorg.
Att öka andelen vegetabiliskt protein med baljväxter som är avgörande om
vi vill servera hållbara måltider och minska matens klimatpåverkan
Sedan 2015 ska Eskilstuna Kommun köpa in 100 % KRAV- och Fair
Trade-märkt kakao, kaffe, te och bananer.

 Smörgåsfett istället för smörgåsmargarin med ambitionen att ha renare
produkter, utan härdade fetter, transfetter och palmolja.
 Kräva läkarintyg för specialkost av medicinska skäl
Har barnet/eleven behov av specialkost av medicinska skäl lämnar
vårdnadshavare en ifylld specialkostblankett och en kopia på läkarintyg till
köket där barnet/eleven går. Barn/elever som efterfrågar specialkost av etiska
och religiösa skäl ska också lämna in ifylld specialkostblankett till köket.
 Ny rubrik, Krav-certifierade kök
Den nya tallriksmodellen: Den moderna tallriksmodellen kommer i två olika
versioner. En anpassad för den som rör på sig enligt rekommendationerna och
en annan för den som inte rör på sig så mycket, och därmed har ett mindre
energibehov.
Enligt rekommendationen bör barn och ungdomar röra på sig i sammanlagt
minst 60 minuter per dag. Det är bra med många olika aktiviteter för att
utveckla olika förmågor, som till ex, cykla, simma, dansa och bollspel.
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 Rubriken ”lunch”: Har slagit ihop förskola och skola eftersom det är samma
riktlinjer för båda. Skillnaden är antal maträtter som serveras på förskola och
skola.
 Ändring av rubriken kryddor till mindre salt för att betona mer på saltintaget.
 Under rubriken ”Övrigt” finns skrivningen ”I kommunala gymnasieskolan
erbjuds eleverna en måltids- och fruktdryck utöver mjölk och vatten i
samband med skollunchen”
Av tradition har man i kommunala gymnasieskolan erbjudit eleverna en
måltids- och fruktdryck utöver mjölk och vatten som måltidsdryck i
samband med skollunchen och det finns önskemål att fortsätta med
detta.
Försöket att servera fruktdryck i kommunala gymnasieskolan har pågått
under en 5-årsperiod och permanentas nu och skrivs in i ”Riktlinjer för
mat och måltider”

Yrkanden
Jari Puustinen (M), Lars G Linder (S), Lillemor Nordh (C), Monicka Larsson (V),
Faisal Hassan (MP) och Niklas Frykman (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Anton Berglund (SD) yrkar att riktlinjerna revideras så att antalet tillfällen då kött
serveras kvarstår på åtta stycken per fyra veckors period, att övriga delar revideras för
att möta detta yrkande, och att stycket som gör det möjligt att få specialkost av etiska
och religiösa skäl stryks.
Niklas Frykman (L), Faisal Hassan (MP), Monicka Larsson (V), Jari Puustinen (M),
Lars G Linder (S) och Lillemor Nordh (C) yrkar avslag på Anton Berglund (SD)
yrkande.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut och föreslår en
propositionsordning som innebär att de två förslagen ställs mot varandra. Barn- och
utbildningsnämnden godkänner propositionsordningen.
Ordföranden finner att nämnden beslutat enligt Jari Puustinen (M), Lars G Linder (S),
Lillemor Nordh (C), Monicka Larsson (V), Faisal Hassan (MP) och Niklas Frykman
(L) yrkande om bifall till förvaltningens förslag.
______
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BUN/2017:255

§ 49
Yttrande - Motion om pilotprojekt rörande
specialkost (KSKF/2017:255)
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande och
överlämnar det till kommunstyrelsen

Förslag till kommunfullmäktige
Motionen bifalles.

Yttrande
Barn- och utbildningsförvaltning ställer sig bakom förslaget att prova ett nytt upplägg
för servering av mat för att minska antal specialkoster, men vi har svårt att se på vilket
sätt det förslagna upplägget kan minska antal specialkoster.
Nuläge: Vi har en buffé som består av några maträtter samt salladsbuffé. Vid planering
av måltiden utgår vi från proteinkälla(kyckling, kött, fisk, baljväxter) som
huvudkomponent och kolhydratkälla (potatis, ris, pasta)som bikomponent.
Allt erbjuds i form av en buffé och eleverna väljer vad de ska äta. Men vegetarisk mat
serveras som en alternativrätt till alla elever som vill äta vegetariskt. Problemet är att
den vegetariska maten nästan alltid innehåller mjölkprodukter
Oavsett om vi ska servera proteinkälla som huvudkomponent eller tillbehör finns
fortfarande allergener som mjölkprotein och laktos i maträtterna.
Det flesta elever som behöver specialkost är laktosintoleranta. Att ersätta mjölk med
ett annat livsmedel kräver kunskap om näringsmässiga- och ekonomiska
konsekvenser. Att använda mejeriprodukter i maten är en del av svensk matkultur.
Elevernas matpreferenser kräver ett långsiktigt arbete för att läggas om. Det tar en
generation att ändra kostvanor.
Så oavsett om vi serverar exempelvis fiskgratängen/kycklinggrytan som
huvudkomponent eller tillbehör finns det fortfarande mejeriprodukter(allergener) i
den matkulturen.
Våra elever har redan möjlighet att bygga upp olika tallriksmodeller enligt behov och
önskemål eftersom vi erbjuder buffé och inte portionerar ut maten till elever. De kan
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utgå från bikomponent(potatis, pasta, ris, gratänger) och komplettera med proteinkälla
som tillbehör. Men hur kan vi undvika alla allergener som används i olika maträtter?
S:t Eskils gymnasium vill gärna testa ett modernare upplägg för servering av mat. De
föreslår så kallad ”food court” där man lagar/blandar maten på plats efter elevernas
önskemål. Detta behöver studeras för att se om det kan vara ett bra koncept för våra
verksamheter.

Ärendet
Marielle Lahti (MP) och Magnus Arreflod (MP) har den 21 mars 2017 lämnat in en
motion om pilotprojekt rörande specialkost inom skola. Motionen har remitterats till
barn- och utbildningsnämnden för yttrande. Yttrandet ska ha inkommit till
kommunstyrelsen senast den 6 september 2017.

Yrkanden
Faisal Hassan (MP), Jari Puustinen (M), Monicka Larsson (V), Lars G Linder (S) och
Lillemor Nordh (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till yttrande.
______
Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen
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BUN/2017:330

§ 50
Yttrande - Avfallsplan för Eskilstuna kommun 20182022 (KSKF/2017:291)
Beslut
Yttrandet antas och skickas till kommunstyrelsen.

Förslag till kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden tillstyrker Avfallsplanen där hänsyn tas till synpunkter
som framförs i yttrandet.

Synpunkter
Nedan följer synpunkter till de aktiviteter som planen ålägger barn- och
utbildningsnämnden.
Målområde 1 – Minskad avfallsmängd och ökad återanvändning
 Minskat matsvinn
o Handlingsplan för att minska matsvinn
o Genomföra åtgärder enligt framtagen handlingsplan enligt ovan
o Årlig mätning av matsvinn för skola och omsorg
Utpekad huvudansvarig för ovanstående åtgärder är kommunstyrelsen genom Konsult
och Uppdrag (ersätts av ny kostorganisation när den är på plats). Utredning pågår
gällande framtida kostorganisation i kommunen och beslut har ännu inte fattats i
frågan. Därmed bör det inte i förslag till Avfallsplan hänvisas till en kostorgansation
där beslut ännu inte har fattats.
Barn- och utbildningsnämnden utpekas att delta i ovanstående åtgärder med hjälp av
kostkonsulenterna/kostombuden. Här bör nämnden själv ha möjlighet att avgöra vilka
funktioner som ska delta i arbetet.
 Andra åtgärder för att främja cirkulär ekonomi och förebygga avfall
o Pedagogiskt återbruksmaterial till kommunens verksamheter, i första hand förskolor
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o Undersöka möjligheter att underlätta att överskottsmaterial från ReTuna kan
användas inom kommunkoncernens verksamheter.
Syftet som anges för pedagogiskt återbruksmaterial till kommunens verksamheter, i
första hand förskolor, är att materialförsörjningen till egna pedagogiska verksamheter i
första hand ska ske genom återbrukat material istället för nytt.
Det framgår inte i förslag till Avfallsplan varför just förskolor har pekats ut. En
motivering till detta önskas. Det finns även andra verksamheter i kommunen som kan
vara betjänta av återbrukat material. I Barn- och utbildningsnämndens verksamheter
ställs stora krav på att giftfritt material ska användas. Det måste därför säkerställas att
återbrukat material uppfyller de krav och föreskrifter som gäller för nämndens
verksamheter och att upphandling av leverantör görs för att verksamheterna ska
kunna köpa in återbrukat material. Nämnden åläggs årliga effektiviseringskrav. Det
innebär att kostnaderna för inköp av material till nämndens verksamheter inte bör öka
utan snarare minska. Inköpkostnaden av återbrukat material behöver därför vara lägre
än för det material som köps in idag.
Målområde 3 – Ökad återvinning
 Källsortering inom kommunkoncernen
o Inventering, förslag på lämplig utrustning och utvärdering av mål 3.5 (År 2019 ska
alla inom kommunkoncernen källsortera förpackningar, returpapper, matavfall och
övrigt brännbart avfall samt ha rutiner för den interna hanteringen av sorterat
avfall.) angående källsortering inom kommunkoncernen.


Steg 1: Förskolor, skolor och äldreomsorg



Steg 2: Resterande del av kommunkoncernen



Steg 3: Utvärdering

o Förbättring med avseende på källsortering/färgsortering inom förskolor och
grundskolor.
I förslaget till Avfallsplan föreslås att Konsult och Uppdrag får i uppdrag att inventera
behov av nya sorteringsmöbler och ta fram förslag på ändamålsenliga möbler som
fungerar för personalens sortering och omhändertagande av avfallet på rätt sätt. Här
önskas en kostnadskalkyl och investeringsplan innan beslut fattas om att genomföra
de föreslagna åtgärderna.

Ärendet
Alla kommuner ska enligt miljöbalken ha en renhållningsordning med lokala
föreskrifter och avfallsplan. Avfallsplanen för Eskilstuna kommun ska vara ett
styrinstrument för att kretsloppsanpassa avfallshanteringen i kommunen.
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I Avfallsplanen har strategiska mål, mätbara mål och åtgärder tagits fram inom
följande områden:
 Minskad avfallsmängd och ökad återanvändning – förebyggande av avfall.
 Minskad miljöbelastning – insamling av farligt avfall, åtgärder vid nedlagda
deponier och minskad nedskräpning.
 Ökad återvinning – källsortering, materialåtervinning och kvalitetssäkring.
 Kundfokus – information, kommunikation och service.
Under perioden, år 2018 till och med år 2022 ska:
 Fokus i ökad utsträckning ligga på att förebygga avfall
 ReTuna kretsloppspark utvecklas och bli ekonomisk bärkraftig
 Andelen avfall som materialåtervinns öka
 Miljöbelastningen från deponerat avfall vid Lilla Nyby och gamla avfallsupplag
minska
Barn- och utbildningsnämnden har getts möjlighet att yttra sig över förslag på
Avfallsplan för Eskilstuna kommun 2018-2022. Barn- och utbildningsförvaltningen
har i förslag till yttrandet fokuserat på de områden i Avfallsplanen som berör
nämndens verksamhetsområde och föreslår nämnden att tillstyrka förslaget till
Avfallsplan där hänsyn tas till synpunkter som framförs i yttrandet.
______
Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen
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BUN/2017:77

§ 51
Rapporter och meddelanden från förskole-,
grundskole- och gymnasieutskotten 2017
Beslut
Utskottens rapportering läggs till handlingarna.

Ärende
Förskole-, grundskole- och gymnasieutskotten rapporterar sin verksamhet och
svarar på frågor från nämnden.
_______
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BUN/2017:78

§ 52
Delegationsbeslutsrapporter 2017
Delegation

Datum-period

2. ALLMÄNNA FÖRVALTNINGSÄRENDEN
2.2. Allmänna handlingar, Överklaganden, yttranden
2.2.6. Yttrande till Skolverket, Skolinspektionen, Inspektionen för vård och omsorg
IVO, Diskrimineringsombudsmannen DO och Datainspektionen
2017-07-03 – 07-10-06 (3)
3. HR-ÄRENDEN
3.1. Anställning/avveckling
3.1.1. Anställning maj-juni 2017
Område
FÖRSKOLEOMRÅDE CENTRUM

FÖRSKOLEOMRÅDE KOMPASSEN

FÖRSKOLEOMRÅDE NORR

FÖRSKOLEOMRÅDE SÖDER

FÖRSKOLEOMRÅDE TORSHÄLLA

Enhet
Alvägens förskola
Krongatans förskola
Källgatans förskola
KÖK FSO CENTRUM
Nyforsgatans förskola
Strigelns förskola
Tallåsens förskola
Tunavallens förskola
Hammargärdets förskola
Hållsta förskola
Kjula förskola
KÖK FSO KOMPASSEN
Tegelvikens förskola
Vreta förskola
Ärla förskola
Prästängens förskola
Salvägens förskola
SKIFTINGEHUS FÖRSKOLA
Sundbyvägens förskola
Västergatans förskola
Berga förskola
Fogdegatans förskola
Mesta förskola
Stenby förskola
Chokladfabrikens förskola

Summa
3
2
3
1
4
2
2
5
3
1
3
1
1
2
1
1
1
1
4
2
2
1
1
3
2
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Glömsta förskola
Gökvingegränd förskola
Ledning FSO Torshälla
Skeppets förskola
Starens förskola
FÖRSKOLEOMRÅDE VÄSTER
Blåklocksvägens förskola
Edlingevägens förskola
Ekenhillsvägens förskola
Gustavsborgsvägens förskola
KÖK FSO VÄSTER
Norrvallavägens förskola
FÖRSKOLEOMRÅDE ÖSTER
DJURGÅRDENS FÖRSKOLA
Hattmakarens förskola
Kälkbacksvägens förskola
KÖK FSO ÖSTER
Odlarens förskola
FÖRVALTNINGSLEDNINGSKONTOR Ekonomi FÖ
Kvalitet och Kommunikation FÖ
GEMENSAMMA ENHETER
INTERKULTURELLA ENHETEN
POOL
STÖD OCH SERVICE BOU
GYMNASIESKOLOR
REKARNE
RINMAN
ST ESKIL
GRUNDSKOLOR
BJÖRKTORPSKOLAN
DJURGÅRDSSKOLAN
EDVARDSLUNDSSKOLAN
FAKTORIET SKOLA
FRISTADSSKOLAN
FRÖSLUNDA SKOLA
GÖKSTENSSKOLAN
HÅLLSTA SKOLA
HÄLLBERGA SKOLA
HÄLLBY SKOLA
KJULA SKOLA
LAGERSBERGSSKOLAN
MESTA SKOLA
SKIFTINGEHUS SKOLA
SKOGSTORPSSKOLAN
SKOGSÄNGSSKOLAN
SLAGSTASKOLAN
SLOTTSSKOLAN
TEGELVIKEN SKOLA
TUNA SKOLOMRÅDE
ÅRBYSKOLAN
ÄRSTASKOLAN
Totalsumma

2
1
2
1
1
1
6
1
2
1
7
3
1
1
2
6
2
1
3
4
14
5
4
2
1
1
3
1
1
1
3
1
1
2
1
2
1
3
5
2
1
1
3
3
1
4
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3.1.2. Utse förstelärare/lektor Dnr BUN/2017:131
3.1.3. Utse ställföreträdare för chef

2017-06-26 (1)
2017-06-02 – 07-14 (51)

3.3. Övriga personalärenden
3.3.7. Avstängning Dnr BUN/2017:64
3.3.8. Disciplinpåföljd Dnr BUN/2017:64
3.3.17. Tjänsteresor utanför Sverige

2017-06-01 (1)
2017-07-06 (1)
2017-06-16 – 07-05 (8)

4. Ekonomi
4.1. Budget
4.1.1. Omfördelning av drift- och investeringsmedel mellan områden inom
förvaltningen
2017-06-12 – 07-05 (2)
4.1.2. Fördelning av drift- och investeringsmedel inom verksamhetsområden
Dnr 2017:365
2017-07-03 (1)
4.2. Löpande administration
4.2.1. Beslut om kontantkort/handkassa
2017-06-12 (1)
6. FÖRSKOLAN
6.1. Organisation
6.1.3. Stängning av enhet inom förskolan under semester och större helger
2017-06-28 (1)
6.1.4. Avtal om mottagande av barn från annan kommun/placering av barn i annan
kommun Dnr BUN/2017:96, 363
2017-06-28 – 07-10 (3)
6.2. Barnen
6.2.1. Förtur till förskoleplats, för barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl
behöver särskilt stöd
2017-06-15 – 06-28 (2)
6.2.2. Utökning av tid för barn som av fysiska, psykiska
eller andra skäl behöver särskilt stöd
2017-05-31 – 07-17 (8)
7. GRUNDSKOLAN
7.1. Organisation
7.1.6. Placering av elev vid skolenhet
2017-06-19 (1)
7.1.8. Placering av barn inom skolbarnomsorg
2017-05-31 – 06-30 (13)
7.1.10. Plats inom skolbarnomsorg efter åk 3
2017-07-13 (1)
7.1.11. Stängning av enhet inom skolbarnomsorgen
under semester och större helger
2017-06-14 (1)
7.1.14. Avtal om särskild undervisning för elev vid
placering i annan kommun Dnr BUN/2017:335, 336 2017-06-05 (2)
7.1.15. Yttrande i samband med mottagande i
annan kommun Dnr BUN/2017:96
2017-07-10 (2)
7.1.19. Utreda omständigheterna och i förekommande
fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att
förhindra fortsatta trakasserier eller annan kränkande
behandling, Dnr BUN/2017: 2, 4, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 115, 344
2017-05-31 – 06-20 (81)
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7.2. Eleverna
7.2.4. Påbörja skolplikten först vid höstterminen det
kalenderår då barnet fyller åtta år, efter begäran
från vårdnadshavaren
7.2.6. Bevakning av att elev fullgör sin skolplikt,
Dnr BUN/2017:67
7.2.11. Förtur till plats inom skolbarnomsorg samt
utökning av tid för barn som av fysiska, psykiska eller
andra skäl behöver särskilt stöd

2017-06-16 (2)
2017-06-01 – 06-20 (18)
2017-06-02 – 06-29 (41)

8. GYMNASIESKOLAN
8.1. Organisation
8.1.6. Avtal om interkommunal ersättning vid mottagande av elev från annan
kommun/placering av elev i annan kommun
Dnr BUN/2017:332
2017-06-05 (1)
9. GRUND- OCH GYMNASIESÄRSKOLAN
9.1. Organisation
9.1.6. Avtal om särskild undervisning för särskoleelev
vid placering i annan kommun Dnr BUN/2017:370

2017-07-12 (1)

9.2. Eleverna
9.2.1. Mottagande av elev inom grundsärskolan
9.2.2. Mottagande placering inom gymnasiesärskolan

2017-06-01 – 06-28 (12)
2017-06-28 – 06-30 (20)

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

§ 53
Rapporter och meddelanden till barn- och
utbildningsnämnden 2017
Anmälan till huvudman om påbörjad utredning av kränkande behandling enligt
skollagen 2010:800 6 kap 10 §:
Förskoklan 2017 (2)
Björktorpsskolan (1)
Fröslundaskolan/Skjulstaskolan (4)
Hällberga skola (1)
Hällby skola (2)
Lagersbergsskolan (2)
Lundbyskolan (2)
Mesta skola (2)
Skiftingehus skola (2)
Skogsängsskolan (3)
Skogstorpsskolan (1)
Slagstaskolan (1)
Slottsskolan (2)
Stålforsskolan(3)
Tegelvikens skola (6)
Ärla skola (4)
Vallby skola (1)
Hållsta skola (3)
Edvardslundsskolan (1)

BUN/2017:25
BUN/2017:1
BUN/2017:4
BUN/2017:6
BUN/2017:7
BUN/2017:9
BUN/2017:10
BUN/2017:11
BUN/2017:12
BUN/2017:13
BUN/2017:14
BUN/2017:15
BUN/2017:16
BUN/2017:17
BUN/2017:18
BUN/2017:20
BUN/2017:22
BUN/2017:115
BUN/2017:353

Registreringslistor från:
Kompassen
Väster
Öster
Fröslundaskolan
Gillbergaskolan och Hammargärdets skola
Hällby skola
Kjula skola
Lundbysskolan
Mesta skola
Pedagogiskt centrum
Slagstaskolan
Slottsskolan
Stålforsskolan

BUN/2017:30
BUN/2017:33
BUN/2017:35
BUN/2017:39
BUN/2017:40
BUN/2017:43
BUN/2017:44
BUN/2017:46
BUN/2017:47
BUN/2017:48
BUN/2017:52
BUN/2017:53
BUN/2017:54
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Tegelvikens skola
Årbyskolan
Ärstaskolan
Rinmansgymnasiet
Rekarnegymnasiet

BUN/2017:55
BUN/2017:58
BUN/2017:60
BUN/2017:61
BUN/2017:62

Sammanställningar:
1. Sammanställning Anmälan om påbörjad utredning av kränkande
behandling
2. Sammanställning Skolinspektionsärenden juni 2017
3. Sammanställning Synpunktshantering juni 2017
Beslut från Torshälla stads nämnd:
1. Beslutar 2017-06-13 att godkänna rapporten ”Systematisk uppföljning av
anmälda kränkningar till huvudman januari – maj 2017” och att skicka den
till barn- och utbildningsnämnden för åtgärd. BUN/2017:361
2. Beslutar 2017-06-13 att godkänna rapporten ”Delrapport internkontrollplan
2017” och att skicka den till mottagande förvaltningar för åtgärd.
BUN/2017:362
Beslut från Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen:
1. Kommunfullmäktige beslutade 2017-05-18, § 158, om förändrad
ansvarsfördelning mellan Torshälla stads nämnd och facknämnderna.
Ändringarna omfattar reviderat gemensamt reglemente för Eskilstuna
kommun och reviderat reglemente för barn och utbildningsnämnden från
och med 1 juni 2017. Nämnden tillförs också 161,9 miljoner kronor för
2017 och 162,2 miljoner kronor för 2018 och framåt.
2. Kommunfullmäktige beslutade 2017-05-18, § 164, om motion från
Miljöpartiet angående valfrihet och omsorg, specifikt utredning om
familjeorienterad hantering av fyramånadersregeln, samt utredning om
diversifierad barnomsorg och återinförande av pedagogisk omsorg. Barnoch utbildningsnämnden har i februari yttrat sig i ärendet och yrkat avslag
på motionen vilket också fullmäktige beslutade.
3. Kommunfullmäktige beslutade 2017-05-18, § 165, att anse motion från
Sverigedemokraterna om att stärka stödet till landsbygdsskolorna vara
besvarad. Barn- och utbildningsnämnden föreslog i februari att motionen
skulle avslås med hänvisning till att föreslagna ändringar redan är införda i
budget 2017.
4. Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-14, § 179, att anta Årsplan 2018
enligt Socialdemokraternas, Centerpartiets och Moderaternas förslag.
Nämndernas budgetramar fastställdes. Nämnder och bolag får i uppdrag att
redovisa sina planerade åtaganden i sina verksamhetsplaner utifrån
fullmäktiges beslutade mål och prioriteringar för 2018.
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5. Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-15, § 187, att anta styrdokumentet
”Plan för biblioteksverksamhet i Eskilstuna kommun 2017-2021”. Planen
gäller för nämnderna: KFN, BUN, TSN och VON.
6. Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-15, § 188, att anta ”Plan för
dricksvatten och avlopp för Eskilstuna kommun”. Barn- och
utbildningsnämnden har inte ansetts berörda av den strategiska VAplaneringen.
Beslut från Skolverket:
1. Beslutar 2017-06-19 att godkänna Eskilstuna kommuns redovisning utan
återkrav gällande statsbidrag för Omsorg på kvällar, nätter och helger år
2016. BUN/2016:214
2. Beslutar 2017-06-19 att delvis bevilja ansökan om statsbidrag med 28 642 000
kronor, gällande ”Statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan för bidragsår
2017/18”. Ansökan är delvis beviljad då en eller flera av förskoleenheterna som
finns med i ansökan inte kommit med i det urval som gjorts för 2017/18 utifrån
olika variabler och beräknat index. Detta urvalsförfarande ska användas då det
kommer in fler ansökningar än det finns medel för. BUN/2017:266
Beslut från Skolinspektionen:
1. Beslutar 2017-06-28 att avsluta uppföljningen av sitt beslut den 1 juni 2017 (dnr
41-2017:4450) angående Stålforsskolan i Eskilstuna kommun, som skulle redovisa
åtgärder som vidtagits med anledning av ett föreläggande. Uppföljningen kan
avslutas mot bakgrund av redovisade vidtagna åtgärder och att berörda elever har
avslutat sin grundskoleutbildning. BUN/2017:266
2. Beslutar 2017-06-30 att avsluta uppföljningen av sitt beslut den 10 januari 2017
(dnr 41-2016:8122) angående uppföljning av rätt till särskilt stöd för elev vid
Djurgårdsskolan i Eskilstuna kommun. Uppföljningen kan avslutas mot bakgrund
av redovisade vidtagna åtgärder samt mot bakgrund av att eleven har slutat vid
Djurgårdsskolan efter läsåret 2016/17. BUN/2016:456
______
Rapporter och meddelanden läggs till handlingarna efter nämndens sammanträde.
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BUN/2017:272

§ 54
Informationsärenden till barn- och
utbildningsnämnden 2017
En ”Workshop – Resultatdialog gymnasieskolan” genomförs i början av
sammanträdet. Karin Holmberg Lundin, skolchef för gymnasieskolan inleder och
sedan redovisar rektorerna Halina Sundqvist, Helena Carlström, Jens Axdorph, Johan
Ahlqvist, Leif Sköldberg, Catrin Lundberg, Anette Fogelberg, Martell Eriksson och
Åsa Lind Forsberg de tre kommunala gymnasieskolornas resultat var för sig för
nämnden.
I slutet av sammanträdet informeras om de verksamheter som har flyttat över från
Torshälla. Informationen ges av Anna Olofsson Carstedt - förskola/ Hans Ringström grundskola/Thomas Åkerblom – kostorganisation.
En information om dataskyddsförordningen ges av Mårten Johannesson.
En information om tidplan för uppföljning av nämndbeslut fattade första halvåret
2017 redovisas för nämnden av avgående förvaltningschefen Åsa Lundkvist.
Ordföranden avtackar såväl avgående ekonomichefen Fredrik Westberg som Åsa
Lundkvist på deras sista nämndsammanträde för mångårigt och gott arbete för
förvaltningen. Fredrik och Åsa får blommor och tackar nämnden för gott samarbete.
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BUN/2017:80

§ 55
Övriga frågor barn- och utbildningsnämnden 2017
Inga övriga frågor.
______
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