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BUN/2017:79

Barn- och utbildningsnämnden

Rapporter och meddelanden till barn- och
utbildningsnämnden 2017-12-21
Förslag till 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)

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
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Ärstaskolan (3)
Tuna skolområde (1)
Rinmangymnasiet (1)
Rekarnegymnasiet (2)
S:t Eskils gymnasium (1)

BUN/2017:21
BUN/2017:542
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.
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.
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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
kr), Skiftingehus november (5 832 kr) och Lagersbergsskolan november (58 320
kr). KSKF/2017:53. BUN/2017:450.
3. Kommunstyrelsens personalutskott har 2017-11-17 på delegation från
kommunstyrelsen beslutat om priser för personalmåltider i kommunens
restauranger och matsalar (KSKF/2017:642).
4. 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.
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5. 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)
6. Rektor har fattat beslut om skriftlig varning av elev i grundskolan
enligt 11 § Skollagen. BUN/2017:117
2017-11-30 (2)
7. 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)
8. 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 452017:6458. 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/2017:474.
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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:

 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

Björktorpsskolan 46 BUN/2017:275

(5/6)

Björktorpsskolan F3
BUN/2017:276
Djurgårdskolans
grundsärskola
BUN/2017:292
Djurgårdsskolan 4-9
BUN/2017:278

JA
(5/6)

 Extra anpassningar och särskilt stöd

 Förutsättningar för lärande och
trygghet

JA

Djurgårdsskolan F-3
BUN/2017:277

JA

Fröslundaskolan F-6
BUN/2017:279

(4/6)

Hammargärdets
skola F-6
BUN/2017:280

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

 Undervisning och lärande
 Förutsättningar för lärande och
trygghet

JA
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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

2017-12-15

(5/6)
(5/6)

(3/6)

(2/6)

(2/6)

S:t Eskils
gymnasium 2
BUN/2017:285

(4/6)

Skiftingehus F-9
BUN/2017:286

(2/6)

Skogsängsskolan F6 BUN/2017:287

(4/6)

Stålforsskolan 7-9
BUN/2017:289

 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

Rinmangymnasiet
Gymnasiesärskola
BUN/2017:294

Slottsskolan F-6
BUN/2017:288
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 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
 Förutsättningar för lärande och
trygghet
 Styrning och utveckling av
verksamheten
 Extra anpassningar och särskilt stöd
 Trygghet, studiero och åtgärder mot
kränkande behandling

JA
(4/6)

 Trygghet, studiero och åtgärder mot
kränkande behandling
 Förutsättningar för lärande och
trygghet
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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)

 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

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

Det har vid
tillsynen inte
framkommit annat
än att
huvudmannen
uppfyller
författningarnas
krav inom de
områden som
granskats.
-

-

Gymnasieskola

-

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.
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-

-

Gymnasiesärskola

-

-

Fritidshem

-

-

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 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.

______
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