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2018-03-14

Plats och tid

Rinmansalen, Stadshuset klockan 08:30 - 14:01
(ajournerat: 11:49-13:00 och 13:36-13:38)

Beslutande

Jari Puustinen (M), ordförande
Majo Kuusikoski (S)
Susann Karlsson (S)
Thomas Ackelid (S)
Sten Widerholm (S) ersätter Zahra Ismail Hassan (S)
Daniel Alexandersson (S)
Patrick Sannetjärn (M)
Servat Barzangi (M)
Robin Tannarp (M)
Lillemor Nordh (C)
Faisal Hassan (MP)
Monicka Larsson (V)
Ilham Mahmood (M) ersätter Niklas Frykman (L) §§ 16-22
Niklas Frykman (L) §§ 23-28
Elin Blomberg (SD) ersätter Mikael Nygren (SD) §§ 16-27, del av § 28
Mikael Nygren (SD) del av § 28 i inledningen av mötet
Anton Berglund (SD) §§ 16-23
Pamela Nordberg (S) ersätter Anton Berglund (SD) §§ 24-28
Staffan Nordström (S)
Lennart Abrahamson (V)
Ingrid Sköldmo, förvaltningschef
Monica Yngerlöv Krantz, ekonomichef

Ersättare
Övriga närvarande
Utses att justera

Faisal Hassan (MP)

Justeringens plats
och tid

Måndagen den 19 mars, 08:00, Förvaltningskontoret

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

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

...........................................................................................
Ordförande

Jari Puustinen

...........................................................................................
Justerande

Faisal Hassan

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

Barn- och utbildningsnämnden 2018-03-14

Anslaget sätts upp

2018-03-19

Förvaringsplats för
protokollet

FÖRVALTNINGSKONTORET

Underskrift

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

Anslaget tas ner

Utdragsbestyrkande

2018-04-09
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Lena Karlsson, HR-chef
Ulrika Adamsson, tillförordnad skolchef för förskolan
Hans Ringstöm, skolchef för grundskolan
Karin Holmberg Lundin, skolchef för gymnasieskolan
Johan Lindeberg, biträdande skolchef grundskolan
Susanna Lind, verksamhetschef centrala elevhälsan
Petra Ljung, jurist
Madelene Fager, utvecklare KoU
Ove Johansson, kommunrevisionen
Håkan Unnerdal, kommunrevisionen
Bengt Nilsson, kommunrevisionen
Susanne Bergman, personalföreträdare
Jessica Olsson, personalföreträdare
Marie Johansson, kommunikationsstrateg
Jan-Olof Ruuska, nämndsekreterare
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BUN/2014:475

§ 16
Val till kommunala uppdrag 2015-2018
(arbetsutskottet)
Beslut
1. Daniel Alexandersson (S) väljs till ersättare i barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott från och med den 14 mars 2018 - den 31 december 2018, att ersätta
Mats Wernersson (S).
2. Robin Tannarp (M) väljs till ersättare i barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott från och med den 14 mars 2018 - den 31 december 2018, att ersätta
Rebaz Sanar (M).

Ärendet
Fyllnadsval behöver förrättas till två ersättarplatser i arbetsutskottet efter Mats
Wernersson (S) och Rebaz Sanar (M).

_______
Beslutet skickas till: Nya förtroendevalda, Kommunstyrelsen (förtroendemannaregistret)
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BUN/2014:476

§ 17
Val till kommunala uppdrag 2015-2018 (förskole-,
grund- och gymnasieutskottet)
Beslut
1. Robin Tannarp (M) väljs till ledamot i barn- och utbildningsnämndens
grundskoleutskott från och med den 14 mars 2018 - den 31 december 2018, att
ersätta Rebaz Sanar (M).
2. Staffan Nordström (S) väljs till ledamot i barn- och utbildningsnämndens
gymnasieutskottet från och med den 14 mars 2018 - den 31 december 2018, att
ersätta Mats Wernersson (S)

Ärendet
Fyllnadsval behöver förrättas till grundskoleutskottet efter Rebaz Sanar (M) som har
lämnat sin plats. Fyllnadsval behöver också förrättas till gymnasieutskottet efter Mats
Wernersson (S) som likaledes har lämnat sin plats. En vakant plats i förskoleutskottet
efter Michaela Wallbom (S) återstår att fylla vid senare tillfälle.

_______
Beslutet skickas till: Nya förtroendevalda, Kommunstyrelsen (förtroendemannaregistret)
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BUN/2018:340

§ 18
Patientsäkerhetsberättelse 2017
Beslut
1. Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska del godkänns.
2. Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans psykologiska insats godkänns.

Sammanfattning
Lagen om patientsäkerhet innehåller krav på vårdgivaren att bedriva ett systematiskt
patientsäkerhetsarbete för att minimera och förebygga vårdskador inom
verksamheten. Lagen kräver att en årlig patientsäkerhetsberättelse upprättas och
redogör för vad man gjort för att identifiera, analysera och reducera risker och
negativa händelser och vilket resultat man uppnått i sitt patientsäkerhetsarbete.
Personalen inom elevhälsans medicinska del har skyldighet att rapportera tillbud, risk
för tillbud och avvikelser i verksamheten. Vidare ska eleven/vårdnadshavares
synpunkter tas tillvara och uppmuntras att delta i kvalitets- och säkerhetsarbetet.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Patientsäkerhetsberättelsen utgör en del i att kvalitetssäkra kommunens hälso- och
sjukvårdsverksamhet.

Yrkande
Jari Puustinen (M) yrkar bifall till framlagt förslag.

_________________
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BUN/2018:348

§ 19
Teknikprogrammets fjärde år
Beslut
Teknikprogrammets fjärde år (T4) på Rinmangymnasiet startar inte hösten 2018.

Sammanfattning
Teknikprogrammets fjärde år har bedrivits på Rinmangymnasiet sedan läsåret
2014/2015 men eftersom det är så få elever som söker sig till programmet är det
mycket svårt att få en ekonomisk bärighet för verksamheten. För närvarande är det
bara 4 elever som går det fjärde året och ökade behörighetkrav till utbildningen till
hösten 2018/2019 förväntas ge än färre sökande.

Ärendet
Elever som har gymnasieexamen från teknikprogrammet kan gå ett fjärde tekniskt år,
här kallad T4, för att utbilda sig till gymnasieingenjör. Utbildningen blandar
undervisning i skolan med arbetsplatsförlagt lärande och bedrivs i Eskilstuna sedan
läsåret 2013/2014 på Rinmangymnasiet efter ett godkännande av Skolverket.
T4 kan bedrivas med fyra olika profiler: Design och produktutveckling,
Informationsteknik, Produktionsteknik samt Samhällsbyggande. Rinmangymnasiet har
erbjudit utbildning inom två av dem: Informationsteknik och Produktionsteknik. Det
senaste läsåret har bara profilen Informationsteknik startats eftersom så få elever söker
sig till den andra profilen. Antalet elever har varierat men trenden är tydlig: 2013
avslutade 18 elever det fjärde året men med åren har allt färre elever sökt sig till
utbildningen. Innevarande läsår finns endast 4 elever på utbildningen inklusive elever
från externa kommuner. Det här är en utveckling som ser lika ut i hela riket och på
många orter startas inte utbildningen längre. Nämnas kan att Örebro och Köping har
lagt ned T4.
En av de viktigaste orsakerna till det minskade intresset tros vara att eleverna som tar
examen på Teknikprogrammet i årskurs 3 söker sig direkt till högskolan och de högre
utbildningarna inom teknikområdet istället för att inrikta sig på en
gymnasieingenjörsexamen som är slutmålet för T4.
Till läsåret 2017/2018 införde Skolverket nya behörighetskrav för T4, något som
uppskattas av dem som arbetar med programmet. Problemet är dock att det blir
mycket få om ens någon elev som kommer att bli aktuell för profilen
Produktionsteknik framöver, eftersom det inte finns någon elev över huvud taget i
årskurs 1-3 på motsvarande inriktning på Teknikprogrammet på Rinmangymnasiet.
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Kurser från den inriktningen kommer att bli ett behörighetskrav till hösten för
motsvarande profil i T4.
Detta innebär att utbildningen på Rinmangymnasiet i Eskilstuna måste förlita sig på
omgivande kommuners elever när det gäller rekryteringen och det ger mycket osäkra
planeringsförutsättningar. Att bara bygga verksamheten på en profil som i år är inte
ekonomiskt hållbart. Utbildningen finansieras visserligen till del av ett statsbidrag från
Skolverket med 96 tkr/år och elev men beräkningar visar att T4 på Rinmangymnasiet
redan under innevarande läsår 2017/18 kommer att visa cirka 700 tkr minus för
utbildningen när lönekostnader, material och lokaler dragits från intäkter i form av
statsbidrag och á-pris. Då måste egna kommunala medel skjutas till för att bedriva
verksamheten.
Statsbidragen omöjliggör för Eskilstuna kommun att debitera andra kommuner för
den reella kostnaden för utbildningen för externa elever vilket i praktiken innebär att
Eskilstuna betalar för externa kommuners elever i T4. Detta är inte hållbart i
gymnasiets nuvarande ekonomiska situation.
Med denna bakgrund föreslås Barn- och utbildningsnämnden att inte starta T4 på
Rinmangymnasiet till läsåret 2018/2019.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Eftersom det handlar om ett fåtal elever per läsår och att det finns flera andra
alternativ inom tekniska utbildningar efter gymnasiet både inom yrkeshögskolan och
högskolan kommer en nedläggning av T4 inte få några märkbara konsekvenser för
utvecklingen i Eskilstuna kommun. Det är snarare så att mer resurser frigörs för att
göra den kommunala gymnasieskolan i Eskilstuna mer effektiv.

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

_________
Beslutet skickas till: Rektor Leif Sköldberg, Rinmangymnasiet
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BUN/2018:325

§ 20
Remiss - Revidering av de lokala
ordningsföreskrifterna för Eskilstuna kommun
(KSKF/2017:386)
Beslut
Yttrandet över de lokala ordningsföreskrifterna för Eskilstuna kommun antas.

Reservationer
Monicka Larsson (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar en skriftlig reservation, se
bilaga. Faisal Hassan (MP) reserverar sig mot beslutet och skall före justering lämna en
skriftlig reservation, se bilaga.

Yttrande
Barn- och utbildningsnämnden har utifrån sina ansvarsområden inga synpunkter på
föreslagna ordningsföreskrifter. Detta med undantag av ordalydelsen i 10 § första
stycket:
Liggande förslag:
10 § Områden där alkoholförtäring är förbjuden
Spritdrycker, vin och övriga drycker med en alkoholhalt överstigande 2,8
volymprocent får inte förtäras på skolgårdar och idrottsanläggningar, samt på följande
offentliga platser såvida inte tillstånd för servering enligt alkohollagen finns.
Bör ändras till:
10 § Områden där alkoholförtäring är förbjuden
Spritdrycker, vin och övriga drycker med en alkoholhalt överstigande 2,8
volymprocent får inte förtäras på skolor, skolgårdar och idrottsanläggningar, samt på
följande offentliga platser såvida inte tillstånd för servering enligt alkohollagen finns.
Motiveringen till att ordet skolor bör finnas med är att det bör gälla samma regler i
skolbyggnader som på skolgården.
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Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2018-01-30 att kommunledningskontorets förslag till
reviderade lokala ordningsföreskrifter, med de tillägg och ändringar i 11 § och 20 §
som framgår av Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande, remitteras till
Polismyndigheten, samtliga nämnder, Eskilstuna Innerstad AB, Fastighetsägarna
MittNord, Eskilstuna Kommunföretag AB och Stadmissionen i Eskilstuna.
Remissinstanserna ges möjlighet att yttra sig över förslaget. Yttrandena ska vara
inkomna till kommunstyrelsen senast den 21 mars 2018.

Yrkanden
Jari Puustinen (M), Majo Kuusikoski (S), Daniel Alexandersson (S), Lillemor Nordh
(C), Anton Berglund (SD) och Elin Berglund (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Faisal Hassan (MP) och Monicka Larsson (V) yrkar avslag på framlagt förslag.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, förslag om bifall respektive
avslag till förvaltningens förslag och föreslår en propositionsordning som innebär att
de ställs mot varandra, vilket bifalls av nämnden.
Ordföranden finner att nämnden beslutat enligt Jari Puustinen (M), Majo Kuusikoski
(S), Daniel Alexandersson (S), Lillemor Nordh (C), Anton Berglund (SD) och Elin
Berglund (SD) yrkande, det vill säga att bifalla förslaget från förvaltningen.

Omröstning
Omröstning begärs av Faisal Hassan (MP).
Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att den som röstar enligt
Jari Puustinen (M), Majo Kuusikoski (S), Daniel Alexandersson (S), Lillemor Nordh
(C), Anton Berglund (SD) och Elin Berglund (SD) yrkande röstar Ja och den som
röstar enligt Faisal Hassan (MP) och Monicka Larsson (V) yrkande röstar Nej.
Barn- och utbildningsnämnden godkänner propositionsordningen.
Ilham Mahmood (M) och Robin Tannarp (M) deltar inte i beslutet.
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Ledamöter med rösträtt
Jari Puustinen (M)
Majo Kuusikoski (S)
Susann Karlsson (S)
Thomas Ackelid (S)
Daniel Alexandersson (S)
Patrick Sannetjärn (M)
Servat Barzangi (M)
Robin Tannarp (M)
Lillemor Nordh (C)
Faisal Hassan (MP)
Monicka Larsson (V)
Anton Berglund (SD)
Sten Widerholm (S)
Ilham Mahmood(M)
Elin Blomberg (SD)
Summa

Ja
1
1
1
1
1
1
1

Nej

Avstår

1
1
1
1
1
1
1
1
11

2

2

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att bifalla förvaltningens förslag.

__________________
Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen
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BUN/2018:356

§ 21
Riktlinje för ersättningskrav vid skada på skolans
egendom
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar ”Riktlinjer för ersättningskrav vid skada på
skolans egendom”.

Ärendet
När elever avsiktligt eller pga. vårdslöshet vållar skada på skolans material kan skolan
rikta ersättningskrav mot eleverna. Detta har hittills skett utifrån rektorsbeslut utan att
ha omfattats av någon punkt i barn- och utbildningsnämndens delegationsordning.
Eftersom sådana beslut lämpligen är delegerade föreslås nu att en punkt i
delegationsordningen införs som möjliggör för rektor att fatta dessa beslut. Samtidigt
lyfts de riktlinjer som hittills gällt informellt till nämnden då rektors delegationsbeslut
föreslås ske ”i enlighet med gällande riktlinjer”. Riktlinjerna har bearbetats och
kompletterats för att bli juridiskt korrekta. De utgör främst en redogörelse för det
rättsliga läget och vad som enligt skadeståndslagen och rättspraxis bör beaktas när
skadeståndskrav riktas mot minderåriga. Eftersom riktlinjerna även omfattar de nivåer
enligt vilka jämkning av skadestånd kan ske utifrån elevens ålder när elevs
vårdnadshavare saknar ansvarsförsäkring är det lämpligt att riktlinjerna förankras i
nämnden. Dessa ersättningsnivåer vid jämkning överensstämmer med de nivåer som
rekommenderas i juridiska vägledningar och som tillämpas i andra kommuner.

Yrkanden
Jari Puustinen (M) och Lillemor Nordh (C) yrkar bifall till framlagt förslag.
____________
Beslutet delges: Förvaltningen
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BUN/2018:88

§ 22
Revidering av barn- och utbildningsnämndens
delegationsordning 2018
Beslut
1. Föreslagna korrigeringar och tillägg av delegationsordningen godkänns.
2. ”Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden”, version 2018-03-14
antas att gälla från och med 1 april 2018.

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämndens
delegationsordning uppdateras utifrån de nya bestämmelser om obligatorisk
förskoleklass som införts i skollagen (2010:800) den 1 januari 2018 och som tillämpas
på utbildning fr.o.m. höstterminen 2018. Det finns även behov av rättelse av några
delegationspunkter utifrån lagrumsändringar i den nya kommunallagen (2018:725)
som trädde i kraft den 1 januari 2018. Vidare föreslås en ny punkt i
delegationsordningen införas som möjliggör för rektorer att rikta ersättningskrav mot
elever vid skada på skolans egendom. Därtill bör punkten 11.7 rättas då den felaktigt
tillkom vid senaste revideringen på grund av otydlighet i ett beslut i en annan instans.
Några andra smärre förtydliganden föreslås även göras i delegationsordningen.
Föreslagna tillägg presenteras nedan i den ordning de återfinns i delegationsordningen.
Ändringarna är kursiverade.
1. Nämndens interna arbete

Ärende

Författning

Delegat

Brådskande
ärende

KomL 6:39

Tjänstgörande
ordförande

Anmärkning

1.1
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Lagrummet som tidigare fanns i 6 kap. 36 § kommunallagen återfinns sedan årsskiftet i
6 kap. 39 § kommunallagen.
Ekonomi
4.4 Ersättningar och avgifter
Ärende
Författning

4.4.3

Beslut om
ersättningskrav vid
skada på skolans
egendom

SkL 2 kap. 1
och 4 §§

Delegat

Anmärkning

Rektor

Enligt gällande riktlinjer
BUN 2018:356

När elever avsiktligt eller pga. vårdslöshet vållar skada på skolans egendom kan skolan
rikta ersättningskrav mot eleverna enligt 2 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207). Beslut
om ersättningskrav har hittills i praktiken inom förvaltningen fattats av rektorer utan
ha varit delegerade. Eftersom dylika beslut lämpligen fortsättningsvis fattas av rektorer
med insyn i skolans verksamhet och elevens förhållanden föreslås att en ny
delegationspunkt införs i enlighet med detta. När minderåriga vållar skada kan
ersättningen bestämmas utifrån en skälighetsbedömning enligt 2 kap. 4 §
skadeståndslagen. De riktlinjer som hittills gällt i praktiken ute på skolorna vid
ersättningskrav mot elever förankras samtidigt hos nämnden i ett separat ärende
(BUN 2018:356).
7. Grundskolan inklusive skolbarnomsorgen
7.1 Organisation

7.1.7

Ärende

Författning

Delegat

Anmärkning

Placering av elev
vid skolenhet då
vårdnadshavarna
är oeniga

SkolL 9:15,
10:30

Skolchef

Enligt gällande riktlinjer
Beslut enligt 2:a stycket
får överklagas till
Skolväsendets
överklagandenämnd

Utgångspunkten är att båda vårdnadshavarna gemensamt enligt 6 kap. 11 § Föräldrabalken (1949:381) ska besluta i frågor som rör barnets personliga angelägenheter,
särskilt vid så ingripande beslut som skolplacering. Enligt Skolinspektionens praxis
finns dock utrymme för en kommun att ta emot elever i en skola även när en
vårdnadshavare motsätter sig en placering. En förutsättning är att skolan har efterhört
den andre vårdnadshavarens inställning och att elevens rätt till utbildning annars skulle
Eskilstuna – den stolta Fristaden
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äventyras. I sådana fall, där förvaltningen utrett båda vårdnadshavarnas inställning
men enighet mellan vårdnadshavarna inte kunnat uppnås, placeras elever i regel enligt
gällande riktlinjer för skolplacering (BUN 2017:247) utifrån elevs folkbokföringsadress. Det är lämpligt att förtydliga att dessa beslut grundar sig på riktlinjer antagna
av nämnden eftersom rättsläget avseende denna fråga inte är helt klart.

7.1.21

Ärende

Författning

Delegat

Anmärkning

Beslut i fråga om
tidigare start i
förskoleklass

SkolL 7:11

Rektor

Femåring har
närvaroplikt, ej
skolplikt.

Lagrummet 9 kap. 5 § har ersatts av 7 kap. 11 §. Enligt 7 kap. 11 § får ett barn tas
emot i förskoleklass redan höstterminen det kalenderår barnet fyller fem år. skyldighet.
Om en femåring har gått förskoleklassen
Beslut om start i grundskola höstterminen det kalenderår barnet fyller sex år är vad
gäller grundskolan efter lagändringen direkt given rektor enligt 7 kap. 11 a § andra
stycket punkt 1, dvs. inget som kan delegeras. Ett barn kan då direkt börja i åk 1 det
kelanderår då barnet fyller sex år om barnet då antingen har gått ut förskoleklassen eller
om barnets vårdnadshavare begär att barnet ska få börja i grundskolan utan att först
ha gått ut förskoleklassen och barnet bedöms ha förutsättningar för det (dvs. barnet
hoppar då över förskoleklassen och får då sin skolplikt förkortad med ett år).
7.2 Eleverna
Ärende
7.2.4

Påbörja skolplikten höstterminen det
kalenderår
barnet fyller sju
år.

Författning
SkolL 7:10

Delegat
Rektor

Anmärkning
Beslut får
överklagas till
Skolväsendets
överklagandenämn
d

Precis som tidigare finns möjlighet att skjuta upp skolplikten ett år om det finns
särskilda skäl enligt 7 kap. 10 § skollagen. I denna delegationspunkt har endast ändring
skett till sju år, utifrån att skolplikten numera inträder vid sex års ålder i vanliga fall.
Beslut om uppskjuten skolplikt förutsätter begäran av vårdnadshavare.
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9. Grund- och gymnasiesärskolan
9.2 Eleverna

9.2.10

Ärende

Författning

Delegat

Anmärkning

Beslut om
uppskjuten
skolplikt
(höstterminen
det kalenderår
barnet fyller
sju år)
Beslut om
tidigare start i
åk 1 (höstterminen det
kalenderår
barnet fyller sex
år).

SkolL 7:10

Rektor

Beslut enligt 7:10 får
överklagas till
Skolväsendets
överklagandenämnd

SkolL 7:11 a §
p. 3
Skolchef

Sedan årsskiftet gäller att skolplikten inträder höstterminen det kalenderår barnet fyller
sex år om inte beslut om uppskjuten skolplikt fattats. Ur organisatorisk synpunkt är
det lämpligt att dessa beslut ligger på skolchef.
11. Skolärenden – fristående enheter och tilläggsbelopp
Ärende
Författning
Delegat
Anmärkning
11.7

Yttrande till
Statens
Skolinspektion
avseende ansökan
om godkännande
av enskild som
huvudman för
fristående skolverksamhet eller
om utökning av
befintlig verksamhet i närliggande kommun

2 kap. 5 och 7
§§ SkolL

Utsedd
utbildningsinspektör
– ersättare utsedd
utbildningsinspektör

Förvaltningschef
har i uppdrag att
i en
arbetsordning
ange delegat på
individnivå
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Ändras till:
11.7

Ej gällande.

Punkten 11.7 tillkom felaktigt vid senaste revideringen på grund av otydlighet i ett
beslut i en annan instans. Felet åtgärdas nu genom ovanstående förändring i
delegationsordningen. Delegationen finns för närvarande från kommunfullmäktige till
kommunstyrelsen.

Yrkanden
Jari Puustinen (M) yrkar bifall till framlagt förslag.

______________
Beslutet delges: Delegaterna
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BUN/2018:399

§ 23
EXTRAÄRENDE: Beslut om tillfällig ändring av
anvisad skola för nya elever i åk 6 i
Djurgårdsskolans upptagningsområde
Beslut
Skiftingehus blir anvisad skola för nya elever i åk 6 i Djurgårdsskolans
upptagningsområde under resterande del av vårterminen 2018 fr.o.m. beslutsdatum.

Ärendet
Det har uppstått ett akut behov av ett beslut om ändring av anvisad skola under
begränsad tid för nya elever i åk 6 i Djurgårdsskolans upptagningsområde.
Eskilstuna kommuns system för skolplaceringar bygger på att varje skola har ett
geografiskt definierat upptagningsområde. Denna skola blir anvisad skola för elever
som är folkbokförda inom upptagningsområdet. Upptagningsområdena framgår av
karta som finns publicerad under Eskilstunakartan på kommunens hemsida.
Utgångspunkten vid skolval är vårdnadshavares önskemål om skolplacering men om
önskad skola inte kan ta emot fler elever gäller enligt kommunens riktlinjer för
skolplacering (BUN 2017:247) att en elev har garanterad plats vid anvisad skola. Detta
gäller även om eleven tidigare gått vid en annan skola (kommunal eller fristående).
Elever vars vårdnadshavare inte lämnar önskemål om annan skola placeras likaså vid
anvisad skola.
Barn- och utbildningsförvaltningen genomför för närvarande en utvärdering av
skolplaceringsriktlinjerna, bl.a. utifrån lagändringen om obligatorisk förskoleklass.
Syftet är att lägga fram ett förslag om reviderade riktlinjer för barn- och
utbildningsnämnden senare i vår.
Det har emellertid redan nu uppstått ett akut behov av ett beslut om ändring av
anvisad skola under begränsad tid för nya elever i åk 6 i Djurgårdsskolans
upptagningsområde. Djurgårdsskolan är fullbelagd och har inte kapacitet att ta emot
fler elever i denna årskurs. Ett flertal elever i upptagningsområdet som gått i fristående
skolor tidigare eller är nyinflyttade har nu behov av skyndsam skolplacering. Utifrån
att Djurgårdsskolan inte har kapacitet att ta emot nya elever i åk 6 krävs en tillfällig
ändring av anvisad skola för dessa elever. Därför föreslås barn- och
utbildningsnämnden besluta om att Skiftingehus under begränsad tid blir anvisad skola
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för dessa elever, dvs. att de är garanterade en plats vid Skiftingehus skola. Denna
ändring av anvisad skola föreslås gälla under resterande del av vårterminen 2018.

Yrkanden
Jari Puustinen (M) yrkar bifall till framlagt förslag.

______________
Beslutet delges: Berörda delegater på förvaltningen

Mötet ajourneras 11:49 - 13:00
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BUN/2018:83

§ 24
Delegationsbeslut till barn- och utbildningsnämnden
2018-03-14
Beslut
Delegationsbeslutsrapportering till nämnden daterad 2018-02-23 läggs till
handlingarna.

Delegationsbeslutsrapportering 2018-02-23
Delegation

Datum-period

2. ALLMÄNNA FÖRVALTNINGSÄRENDEN
2.2. Allmänna handlingar, Överklaganden, Yttranden
2.2.1. Beslut om att inte lämna ut en handling inklusive uppställande av förbehåll
BUN/2018:89
2018-02-19 (1)
2.2.2. Prövning av att överklagande inkommit i tid, samt avvisning av
för sent inkommen överklagan gällande icke delegerade
beslut fattade av nämnden BUN/2018:342
2018-02-14 (1)
2.2.6. Yttrande till Skolverket, Skolinspektionen, Inspektionen för
Vård och omsorg IVO, Diskrimineringsombudsmannen
och Datainspektionen
2018-01-26 – 2018-02-06 (2)
2.4. Övrig administration
2.4.1. Rätt att teckna avtal i nämndens namn
2018-01-30 (1)
3. HR-ÄRENDEN
3.1. Anställning/avveckling
3.1.1. Anställning (december)
Omr
FÖRSKOLEOMRÅDE CENTRUM

FÖRSKOLEOMRÅDE KOMPASSEN

Enhet
Administration FSO Centrum
Alvägens förskola
Krongatans förskola
Källgatans förskola
KÖK FSO CENTRUM
Tallåsens förskola
Tunavallens förskola
Gillberga förskola
Hammargärdets förskola

Summa
1
5
2
1
1
1
1
1
1
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Tegelvikens förskola
Vreta förskola
Ärla förskola
FÖRSKOLEOMRÅDE NORR
Administration FSO Norr
Prästängens förskola
Salvägens förskola
Skiftingehus förskola
Sundbyvägens förskola
Årbygatans förskola
FÖRSKOLEOMRÅDE SÖDER
Berga förskola
Fogdegatans förskola
Lagrådsgatans förskola
Mesta förskola
Stenby förskola
FÖRSKOLEOMRÅDE TORSHÄLLA
Chokladfabrikens förskola
Glömsta förskola
Nattis Torshälla
Starens förskola
Villekulla förskola
FÖRSKOLEOMRÅDE VÄSTER
Blåklocksvägens förskola
Gustavsborgsvägens förskola
KÖK FSO VÄSTER
Norrvallavägens förskola
FÖRSKOLEOMRÅDE ÖSTER
Administration FSO Öster
DJURGÅRDENS
FÖRSKOLA
Hattmakarens förskola
Kälkbacksvägens förskola
KÖK FSO ÖSTER
Odlarens förskola
Stensborgsgatans förskola
FÖRVALTNINGSLEDNINGSKONTOR Kvalitet och Kommunikation
FÖ
Ledning FÖ
GEMENSAMMA ENHETER
INTERKULTURELLA
ENHETEN
KOSTENHETEN BOU
STÖD OCH SERVICE BOU
GYMNASIESKOLOR
REKARNE
ST ESKIL
GRUNDSKOLOR
BJÖRKTORPSKOLAN
DJURGÅRDSSKOLAN
EDVARDSLUNDSSKOLAN
FAKTORIET SKOLA
FRISTADSSKOLAN
FRÖSLUNDA SKOLA

1
1
2
1
2
4
1
1
2
4
2
4
1
1
5
2
1
2
1
2
1
1
1
1
2
2
1
2
2
2
1
2
1
4
4
4
2
9
7
2
2
2
2
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GILLBERGA SKOLA
GÖKSTENSSKOLAN
HÅLLSTA SKOLA
HÄLLBERGA SKOLA
HÄLLBY SKOLA
KJULA SKOLA
LAGERSBERGSSKOLAN
LUNDBYSKOLAN
MESTA SKOLA
PEDAGOGISKT CENTRUM
SKIFTINGEHUS SKOLA
SKOGSTORPSSKOLAN
SKOGSÄNGSSKOLAN
SLAGSTASKOLAN
SLOTTSSKOLAN
STÅLFORSSKOLAN
TEGELVIKEN SKOLA
TUNA SKOLOMRÅDE
ÅRBYSKOLAN
ÄRLA SKOLA
ÄRSTASKOLAN
Totalsumma
3.1.3. Utse ställföreträdare för chef
3.3.17. Tjänsteresor utanför Sverige

2
1
2
1
3
6
4
2
1
6
2
5
4
2
3
3
5
3
10
2
4
182
2018-01-31 – 2018-02-20 (10)
2018-01-29 – 2018-02-20 (12)

4. EKONOMI
4.2. Löpande administration
4.2.1. Beslut om kontantkort/handkassa

2018-01-25 - 2018-02-19 (2)

6. FÖRSKOLAN
6.1 Organisation
6.1.4 Avtal om mottagnade av barn från annan
kommun/placering av barn i annan kommun
2018-01-30 - 2018-02-13 (4)
6.2. Barnen
6.2.2. Utökning av tid för barn som av fysiska, psykiska
eller andra skäl behöver särskilt stöd
2018-01-30 – 2018-02-13 (8)
7. GRUNDSKOLAN
7.1. Organisation
7.1.8. Placering av barn inom skolbarnomsorg
2018-01-26 – 2018-02-12 (8)
7.1.10. Plats inom inskriven skolbarnomsorg efter åk 3
2018-02-12 (1)
7.1.13 Avtal om mottagande av elev från annan
kommun/placering av elev i annan kommun
2018-01-25 (1)
7.1.19. Utreda omständigheterna och i förekommande
fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att
förhindra fortsatta trakasserier (inklusive sexuella trakasserier)
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eller kränkande behandling. Dnr: BUN/2018:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 30, 31, 32
2018-01-04 - 2018-02-20 (218)
7.2. Eleverna
7. 2.6. Bevakning av att elev fullgör sin skolgång
2017-12-04 – 2018-02-19 (65)
Rapportering av ogiltig frånvaro
2017-12-04 – 2018-02-19 (36)
Uppföljning av ogiltig frånvaro
2017-12-04 – 2018-02-19 (29)
7.2.11. Förtur till plats inom skolbarnomsorg samt
utökning av tid för barn som av fysiska, psykiska eller
andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form
av sådan utbildning
2018-01-26 - 2018-02-14 (11)
8. GYMNASIESKOLAN
8.2. Eleverna
8.2.1. Mottagande av elev i gymnasieskolan
8.2.5. Avtal om särskild undervisning för elev vid placering i annan
kommun
9. GRUND- OCH GYMNASIESÄRSKOLAN
9.2. Eleverna
9.2.1. Mottagande av elev inom grundsärskolan
9.2.4. Avgörande att elev inte längre ska vara
elev i särskolan

2018-02-13 (1)
2018-01-30 (1)

2018-02-07 – 2018-02-19 (3)
2018-02-19 (1)

11. SKOLÄRENDEN - FRISTÅENDE ENHETER OCH
TILLÄGGSBELOPP
11.6. Tilläggsbelopp för enskilt barn eller elev
2018-01-30 - 2018-01-31 (5)
______
Rapporterade delegationsbeslut läggs till handlingarna efter nämndens sammanträde
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BUN/2018:84

§ 25
Rapporter och meddelanden till barn- och
utbildningsnämnden 2018
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden lägger rapporter och meddelanden daterade
2018-02-26 till handlingarna.

Rapporter och meddelanden 2018-02-26
Anmälan från förskolechef/rektor till huvudman om påbörjad utredning av
kränkande behandling/trakasseri/diskriminering, enligt Skollag (2010:800) 6 kap
10 §, eller Diskrimineringslag (2008:567):
Björktorpsskolan (17)
BUN/2018:1
Djurgårdsskolan (6)
BUN/2018:2
Edvardslundsskolan (4)
BUN/2018:3
Faktoriet (2)
BUN/2018:4
Fristadsskolan (2)
BUN/2018:5
Fröslunda-/Skjulstaskolan (4)
BUN/2018:6
Förskolan (2)
BUN/2018:7
Gillberga skola (0)
BUN/2018:8
Gökstensskolan (37)
BUN/2018:9
Hammargärdets skola (2)
BUN/2018:10
Hållsta skola (3)
BUN/2018:11
Hällberga skola (1)
BUN/2018:12
Hällby skola (4)
BUN/2018:13
Kjula skola (1)
BUN/2018:15
Lagersbergsskolan (24)
BUN/2018:16
Lundbyskolan (2)
BUN/2018:17
Mesta skola (16)
BUN/2018:18
Rekarnegymnasiet (5)
BUN/2018:19
Rinmansgymnasiet (5)
BUN/2018:20
S:t Eskils gymnasium (13)
BUN/2018:21
Skiftingehus skola (39)
BUN/2018:22
Skogstorpsskolan (15)
BUN/2018:23
Skogsängsskolan (11)
BUN/2018:24
Slagstaskolan (5)
BUN/2018:25
Slottsskolan (18)
BUN/2018:26
Stålforsskolan (11)
BUN/2018:27
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Tegelvikens skola (15)
Tuna skolområde (Ärsta m fl) skola (0)
Vallby skola (0)
Årbyskolan (15)
Ärla skola (3)
Ärstaskolan (1)

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

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

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

Sammanställningar:
1. Sammanställning - Anmälan om påbörjad utredning av kränkande
behandling tom januari 2018
2. Sammanställning - Beslut statsbidrag januari 2018
3. Sammanställning - Synpunktshantering januari 2018
4. Sammanställning - Skolinspektionsärenden januari 2018
Beslut från Skolinspektionen:
1. Beslut 2018-01-23 att avsluta ärendet: ”Anmälan om särskilt stöd vid
Skogsängsskolan i Eskilstuna kommun”, dnr 41-2018:216 gällande anmälan om
att skolans stöd inte motsvarar elevens behov. Den 18 januari har anmälaren
begärt att ärendet ska avskrivas. Dnr 41-2017:1420. BUN/2017:531.
2. Beslut 2018-01-25 av Barn- och elevombudet vid Skolinspektionen att framställa
skadeståndsanspråk om 10 000 kr gentemot Eskilstuna kommun för berörd elevs
räkning, gällande brott mot förbudet i skollagen att personal inte får utsätta elever
för kränkande behandling. Eskilstuna kommun har gjort samma bedömning som
BEO och kommer därför att betala ut skadeståndet. Dnr. 45-2017:8135.
BUN/2017:468.
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Beslut från Skolverket:
1. Beslut 2018-01-24/29 om återkrav gällande statsbidrag för behörighetsgivande
utbildning för lärare i yrkesämnen för bidragsår 2016. Dnr 2016:01625.
BUN/2015:63.
2. Beslut 2018-02-07 om ändring av fastställda bidragsramar för 2018, enligt
förordning om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom skolan och
fritidshemmet. För Eskilstuna kommun bestäms bidragsbeloppet till totalt
27 304 776 kronor att betalas ut i mars 2018 (50%) respektive i september 2018
(50%).Dnr 2017:712. BUN/2018:94.
Ärenden för kännedom:
1. Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-14 i valärende gällande Barn- och
utbildningsnämnden, att från och med den 14 december 2017 till och med
den 31 december 2018 välja: Ledamot Zahra Ismail Hassan (S) efter Lill
Holmström (S) och Ersättare Pamela Nordberg (S) efter Zahra Ismail
Hassan (S).
2. Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-14 att Barn- och
utbildningsnämndens ansvar enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) överförs till vård- och omsorgsnämnden från och
med den 1 april 2018.
3. Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-14 om nya kriterier för
tilläggsbelopp för samtliga skolformer som lämnas för barn eller elev för år
2018 och framåt och att ansvaret för tilläggsbelopp flyttas från kommunstyrelsen till barn- och utbildningsnämnden från och med den 1/1 2018.
4. Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-14 om Tillämpningsföreskrifter
gällande taxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Eskilstuna
kommun, antas att gälla från den 1 januari 2018 och att avgifter för öppen
fritidsverksamhet tas bort och samtliga måltider blir avgiftsfria.
5. Kommunstyrelsen beslutade 2018-01-30 om Politisk styrgrupp för
införandet av samlad måltidsorganisation, från och med den 30 januari
2018 till och med den 31 december 2018. Ordförande Mikael Edlund (S)
Ledamöter Majo Kuusikoski (S), Lars-Göran Karlsson (S), Christina
Andersson (C), Jari Puustinen (M) och Ann Berglund (M).
6. Förvaltningsrättens avgörande, dom meddelad 2018-01-31 i Linköping,
avslag på överklagandet av barn- och utbildningsnämndens beslut den 13
april 2017 gällande ersättning för elevs utbildning i ett annat land. Rätten
har prövat beslutets laglighet enligt kommunallagen.
7. Rektorer har fattat två beslut om avstängning av elever i grundskolan enligt
skollagen 2010:800 5 kap 14 § under den tid som behövs för en skyndsam
utredning av vilka andra åtgärder som kan behövas. Information till
huvudmannen har inkommit mellan 2018-01-31 - 2018-02-14. BUN/2018:79.
8. Rektorer har fattat åtta beslut om omedelbar avstängning av elever i
gymnasieskolan enligt skollagen 2010:800 5 kap 17 pkt 2-4, 19 §.
Information till huvudmannen har inkommit 2018-02-01 - 2018-02-14.
BUN/2018:78.
______
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BUN/2018:85

§ 26
Rapporter och meddelanden från förskole-,
grundskole- och gymnasieutskotten 2018
Beslut
Utskottens rapporter läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Förskole-, grundskole- och gymnasieutskotten rapporterar sin verksamhet och svarar
på frågor från nämnden.

_______
Rapporterna läggs till handlingarna efter mötet
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BUN/2018:86

§ 27
Övriga frågor barn- och utbildningsnämnden 2018
Elprogrammet
Fråga från Daniel Alexandersson (S):
Företag vill inte ta emot lärlingar p.g.a. dåligt utbildade elever som i skolan fått arbeta
med föråldrat material som inte används på bygget. Vidare sägs det att väldigt få
arbetar inom yrket efter avslutad utbildning.
Svar från Karin Holmberg Lundin, Skolchef för gymnasieskolan:
Så här ser det ut med jobb och studier efter avslutad utbildning på elprogrammet
gällande EE13 och EE14.
EE13:
22 st. elever (100 % gymnasieexamen), 13 st. jobb som elektriker, 6 st. pluggar
yrkeshögskola elingenjör och järnvägselektriker (3 av dessa var erbjudna elektrikerjobb
men ville plugga vidare), 3 st. annat.
EE14:
22 st. elever (100 % gymnasieexamen), 15 st. elektrikerjobb, 2 st. larmtekniker, 3 st.
pluggar yrkeshögskola elingenjör, 1 st. annat, 1 st. vet ej.
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§ 28
Informationsärenden till barn- och
utbildningsnämnden 2018

Förmiddag
Workshop om framtidens särskola som ett led i särskolelyftet
Johan Lindeberg leder en workshop i mötets inledning i vilken nämndens ledamöter och
ersättare får information och får diskutera och komma med synpunkter.
Besök av revisionen
Ove Johansson, Håkan Unnerdal och Bengt Nilsson från kommunrevisionen redogör för
sitt uppdrag och nämndens ansvar.

Eftermiddag
Ny nämndstruktur
Madelene Fager, utredare från KoU redogör för det pågående arbetet med översynen av
nämndstrukturen inför nästa mandatperiod.
Omställning/personalplanering 2018
Lena Karlsson, HR-chef och Hans Ringström, skolchef för grundskolan redogör för
omställningsprocessen, vad som genomförts och vad som ska komma.
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