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BUN/2016:418

§ 65
Preliminär verksamhetsplan 2017
Beslut
Den preliminära verksamhetsplanen för 2017 fastställs och överlämnas till
kommunstyrelsen.

Deltar inte i beslutet
Anton Berglund (SD) avstår från att delta i beslutet.

Reservation
Niklas Frykman (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med
följande motivering:
Liberalerna återkommer med förslag till verksamhetsplan då det definitiva beslutet fattas.
Monicka Larsson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till
preliminär Verksamhetsplan för 2017.
Faisal Hassan (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Ärendebeskrivning
Enligt Eskilstuna kommuns styrsystem ska nämnderna utforma en verksamhetsplan
utifrån kommunfullmäktiges årsplan för 2017. Verksamhetsplanen med nämndens
processmål ska översändas till kommunstyrelsen senast 13 oktober 2016.
Utifrån nämndernas preliminära verksamhetsplaner, fastställer kommunfullmäktige
den kompletterande årsplanen i november. I december fastställer nämnden en
definitiv verksamhetsplan och budget för 2017.

Yrkanden
Jari Puustinen (M) och Lars G Linder (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Niklas Frykman (L), Monicka Larsson (V) och Faisal Hassan (MP) yrkar avslag till
förvaltningens beslut.
Monicka Larsson (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag till preliminär
verksamhetsplan 2017.
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Propositionsordning
Ordföranden finner att det utöver förvaltningens förslag finns ett avslagsyrkande och
ett nytt förslag.
Ordföranden föreslår en propositionsordning där förvaltningens förslag, Niklas
Frykman (L) med fleras avslagsyrkande och Monicka Larssons (V) yrkande om bifall
till Vänsterpartiets förslag till preliminär verksamhetsplan 2017 mot varandra.
Nämnden godkänner propositionsordningen.
Vid ställd proposition på förvaltningens förslag mot Niklas Frykman (L) med fleras
avslagsyrkande och Monicka Larssons (V) yrkande om bifall till Vänsterpartiets förslag
till preliminär verksamhetsplan 2017 finner ordföranden att nämnden beslutat att
bifalla förvaltningens förslag.
_______
Utdrag till:
Kommunstyrelsen
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BUN/2016:415

§ 66
Förändrade upptagningsområden i skolvalet till
årskurs 7 inför HT 2017
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner upptagningsområde för skolenhet Faktoriet
och Fristadsskolan.
1. Elever inom Lundbyskolans upptagningsområde ges Faktoriet som anvisad skola
inför årskurs 7 från och med skolvalet inför höstterminen 2017.
2. Elever inom Skogsängsskolans, Gillberga skolas och Hammargärdets skolas
upptagningsområden ges Fristadsskolan som anvisad skola inför årskurs 7 från
och med skolvalet inför höstterminen 2017.

Reservation
Niklas Frykman (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med
följande motivering:
Liberalerna anser att den temporära skolbyggnaden som ska utgöra Fristadsskolan är problematisk
på flera sätt. Lokalfrågan borde få en mer permanent lösning.
Vi ställer oss också frågande till vilka konsekvenser de föreslagna upptagningsområdena får för
integrationen.
Monicka Larsson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med
följande motivering:
Vänsterpartiets hållning är att inte uppföra någon grundskola för högstadieelever i centrum. Det
finns andra platser i kommunen som är planlagda för skolverksamhete som är mer lämpliga ur ett
barn- och miljöperspektiv. Därmed är den föreslagna förändringen av upptagningsområden i skolvalet
till årskurs 7 inför HT-2017 ej aktuell.
Faisal Hassan (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Ärendebeskrivning
Kommunen är indelad i upptagningsområden till alla kommunala grundskolor där
varje skola har ett geografiskt område kring skolan.
Syftet med upptagningsområden är att garantera att alla elever har en anvisad skola.
För de yngre årskurserna F-6 är närhet en avgörande faktor vid indelning av
upptagningsområden medan det för högstadiet kan vara en skola som ligger längre
bort som blir anvisad skola.
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Alla elever som är bosatta i kommunen ska tillhöra en kommunal skolas
upptagningsområde. En elev har alltid rätt till plats på anvisad skola inom
upptagningsområdet.
I samband med att skolenheten Faktoriet tillkom 2010 så delades eleverna inom det
befintliga upptagningsområdet för Stålforsskolan mellan Faktoriet och Stålforsskolan
genom ett lottningssystem till årskurs 7. Lottningen har splittrat elever som gått i
samma klass eller skola under låg- och mellanstadiet trots att de valt samma skola inför
årskurs 7, flera klagomål har inkommit. Faktoriet bör ha ett eget upptagningsområde
för att tydligt avge vilka elever som har en anvisad plats på skolan samt skapa
möjlighet för övriga elever att även välja denna skola likvärdigt, såsom övriga skolor,
genom skolvalet.
Lundbyskolans upptagningsområde för F-6 föreslås bli upptagningsområde för
Faktoriet 7-9. På detta sätt splittras inte elever från skolorna i de västra stadsdelarna
inför årskurs 7 om inte vårdnadshavarna gör ett annat aktivt skolval inom ramen för
det fria skolvalet.
Då antalet elever som går på Lundbyskolan är färre än antalet skolplatser på Faktoriet
kommer det att finnas platser för elever från andra skolor att söka inom ramen för det
fria skolvalet.
Hösten 2017 kommer den nya skolenheten Fristadsskolan att vara en del av skolvalet
för årskurs 7. Den nya skolenheten ska ha ett upptagningsområde så att det tydligt
anges vilka elever som har skolan som anvisad skola samt skapa möjlighet för övriga
elever att även välja denna skola likvärdigt, såsom övriga skolor, genom skolvalet.
Fristadsskolan föreslås bli anvisad skola för elever från upptagningsområdena för
Skogsängsskolan, Gillberga skola och Hammargärdets skola.
Förslagen innebär sammantaget även att det frigörs skolplatser på Djurgårdsskolan
och Skogstorpsskolan samt att det finns ett visst utrymme även på både Faktoriet och
den Fristadsskolan för nyinflyttade elever som kommer att tillkomma under den
treårsperiod eleverna går på högstadiet.
Förslagen innebär att vi har en förstärkt kapacitet för en fortsatt elevökning under den
kommande treårsperioden.
Fristadsskolan kommer även att erbjuda alla elever i kommunen att inom ramen för
det fria skolvalet välja Fristadsskolan inför årskurs 8 höstterminen 2017.
På detta sätt hoppas vi att klasstorleken på de övriga högstadieskolorna ska kunna
sänkas och att det ska finns bättre kapacitet för att klara av en fortsatt inflyttning till
Eskilstuna.
Fristadsskolan planerar däremot inte ta in elever till årskurs 9 vid starten i augusti
2017.
I samband med arbetet för att tilldela upptagningsområden för ovan nämnda
skolenheter har Trafikavdelningen på stadsbyggnadsförvaltningen varit inkopplad för
att i ett tidigt skede vara med och planera för verksamhet som berörs av dessa
förändringar. De har tittat särskilt på skolskjutsarna och har gjort bedömningen att
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ovanstående förändringar inte kommer att påverka kostnadsbilden för skolskjutsarna i
allt för betydande omfattning.

Yrkanden
Jari Puustinen (M), Lars G Linder (S) och Anton Berglund yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Niklas Frykman (L), Monicka Larsson (V) och Faisal Hassan (MP) yrkar avslag på
förvaltningens förslag.

Propositionsordning
Ordförande finner att det utöver förvaltningens förslag finns ett avslagsyrkande.
Ordförande föreslår en propositionsordning där förvaltningens förslag ställs mot
Niklas Frykman (L) med fleras avslagsyrkande. Nämnden godkänner
propositionsordningen.
Vid ställd proposition på förvaltningens förslag mot Niklas Frykman (L) med fleras
avslagsyrkande finner ordföranden att nämnden beslutat att bifalla förvaltningens
förslag.
_______
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BUN/2016:128

§ 67
Utvärdering och rapport "Framtidens förskola"
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporten - Utvärdering av den nya
organisationen.

Ärendebeskrivning
Förskolan är en egen skolform enligt skollagen 1 kap 1 § och i och med det första
ledet i barnens skolgång. Förskolan är frivillig men det är ändå många barn som går i
förskolan. I Eskilstuna är utnyttjandegraden är 93 procent. Förskolans verksamhet ska
bidra till barns lärande och utveckling och i och med det ge en god grund i barnens
kunskapsutveckling. Förskolan är därför en viktig del i att höja kunskapsresultaten i
Eskilstuna. Grunden för att förbättra kunskapsresultaten är det goda mötet och att
utveckla det systematiska kvalitetsarbetet.
Det är i det relationella samspelet, det goda mötet som förutsättningar för barns
lärande och utveckling skapas. Förskolechef har ett ansvar för att säkerställa att de
dagliga mötena som sker i förskolan blir de bästa tänkbara. Förskolechef har även ett
ansvar i att stödja, stimulera och utmana förskollärare, barnskötare och övrig personal
i förskolan så att de genom det systematiska kvalitetsarbetet arbetar med att följ upp,
utvärdera och utveckla undervisningen. Såväl organisationen av den enskilda förskolan
som den gemensamma förskoleorganisationen måste därför alltid byggas utifrån vad
som bäst gagnar förskolans utveckling.
Samhället och omvärlden förändras ständigt och kraven på förskollärare, barnskötare,
övrig personal i förskolan och förskolechefer skiftar över tiden. En
förskoleorganisation måste därför vara i ständig förändring för att svara upp mot de
aktuella krav som ställs och de behov av utveckling som finns. Samhällets resurser är
begränsade och ledning och administration måste organiseras på ett sådant sätt att
skatte-medlen hushålls med på bästa tänkbara sätt.
Skollagen 2 kap. 9§ anger att det pedagogiska arbetet vid en förskoleenhet ska ledas
och samordnas av en förskolechef. Denna ska särskilt verka för att utbildningen
utvecklas.
Vidare så anger skolagens 2 kap 10 § att förskolechef beslutar om sin enhets inre
organisation och ansvarar för att fördela resurser efter barnens olika förutsättningar
och behov. Förskolechef får uppdra åt en anställd eller en uppdragstagare vid
förskoleenheten som har tillräcklig kompetens och erfarenhet att fullgöra enskilda
ledningsuppgifter.
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Enligt Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden BUN 2015:409 har
skolchef delegation på sin områdesorganisation om den inte avser större, principiella
förändringar.
Barn och utbildningsförvaltningens nya förskoleorganisation med sex
förskoleområden började gälla januari 2015. Att organisera i sex lika stora områden var
utifrån att det tidigare varit en stor variation i antal förskolor i respektive område och
det påverkade förskolornas kvalitet och likvärdighet men också ekonomin.
Förskoleområdena i den nya organisationen har fortsatt att ledas av förskolechefer
som samverkar, samarbetar i ett funktionellt delat ledarskap och på så vis bildar en
ledningsgrupp för förskoleområdet. De har också haft fortsatt tillgång till kvalificerat
administrativt stöd på området.
I årsplan 2016 under rubriken Utveckla lärande, omsorg, normer och värden i förskola
står:
För att medarbetarna ska klara uppdraget och få bra förutsättningar behöver förskolechef vara en
pedagogisk ledare. Det har under 2015 skapats förutsättningar för förskolecheferna att vara
pedagogiska ledare genom den förnyade organisationen av förskoleområdena. Nästa steg i detta
utvecklingsområde är att arbeta med hur varje förskolechef utvecklar sitt pedagogiska ledarskap.
Fokus framåt är en fördjupning i förskolechefs uppdrag som pedagogisk ledare och
chef. I förvaltningens visionsarbete är pedagogiskt ledarskap identifierat som ett av de
områden som behöver stärkas, utvecklas och synliggöras. Strategin är att följa upp,
stärka och utveckla på såväl generell som individuell nivå.
Ingen större principiell förändring av områdesorganisationen i förskolan kommer att
göras. Förskoleområdena kommer att finnas kvar såsom de är indelade idag men med
en större tydlighet i förskolchefs eget ansvar, förskoleområdenas gemensamma ansvar
samt funktioner till stöd för förskolechefs ledning av sin förskole enhet.

Yrkanden
Jari Puustinen (M), Monicka Larsson (V) och Lars G Linder yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
_______
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BUN/2016:338

§ 68
Yttrande över motion om handlingsplan mot
hedersförtryck
Beslut
Yttrandet godkänns och översänds till Kommunstyrelsen.

Reservation
Niklas Frykman (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med
följande motivering:
Liberalerna anser att det behövs skarpare insatser emot hedersrelaterat våld och förtryck i
Eskilstuna. Vi kan aldrig acceptera att framför allt flickors och kvinnors frihet kränks och
begränsas för att upprätthålla familjens ”heder”.
För att kunna göra detta effektivt behövs kunskap om läget lokalt. Därför är det viktigt med en
kartläggning av omfattningen av hedersrelaterat förtryck i Eskilstuna. Idag har vi endast
undersökningar på riksnivå samt en gammal rapport på länsnivå från 2002. De rutiner och
riktlinjer som finns bör samlas ihop till en handlingsplan. I det arbetet kommer man också enklare
att kunna hitta och täppa till eventuella luckor som finns.

Ärendebeskrivning
Motionen Handlingsplan mot Hedersförtryck vilken skrivits av Stefan Krstic (L) och
Helen Wretling (L) har remitterats till barn- och utbildningsnämnden för yttrande.
Yttrandet skall överlämnas till kommunstyrelsen senast den 26 oktober 2016.
Motionen yrkar på fem olika insatser för att motverka hedersrelaterat våld och
förtryck. Det är att inrätta en handlingsplan, genomföra en kartläggning i skolan av
hederskulturen bland unga i Eskilstuna, inrätta en samverkansgrupp bestående av
berörda myndigheter, utbildningsinsatser samt att inrätta en hjälptelefon. Syftet med
åtgärderna är att öka engagemanget för frågan och skapa ett långsiktigt förebyggande
arbete mot hederskulturen.
Nämnden föreslår att istället för en handlingsplan ska berörda verksamheter se över
sina rutiner och riktlinjer för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck och skapa
nya där det behövs. När det gäller kartläggningen vill nämnden hänvisa till
kartläggningen Elvahundra, som föreningen Varken hora eller kuvad presenterat under
2016. Det kan dock finnas anledning att göra om den kartläggning som länsstyrelsen
Sörmland genomförde 2003-2004 bland yrkesverksamma. Att en samverkansgrupp
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Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

11(28)

2016-10-13

med berörda myndigheter och organisationer representerade inrättas av kommunen
ställer sig nämnden positiv till. Viktigt att samverkansgruppen som arbetar med frågan
får en tydlig uppdragsbeskrivning, mål och syfte. Utbildning är bra för de yrkesgrupper
som kommer i direkt kontakt med hedersrelaterat våld och förtryck. Det Eskilstuna
kommun föreslås göra i frågan om hjälptelefon är att samla ihop redan befintliga
nationella hjälptelefoner och göra dem publika på www.eskilstuna.se och andra platser
där behovet finns.

Yrkanden
Jari Puustinen (M) och Monicka Larsson (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Niklas Frykman (L) och Anton Berglund (SD) yrkar bifall till motionen.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det utöver förvaltningens förslag finns ett yrkande om bifall till
motionen.
Ordföranden föreslår en propositionsordning där förvaltningens förslag ställs mot
Niklas Frykmans (L) yrkande om bifall till motionen. Nämnden godkänner
propositionsordningen.
Vid ställd proposition på förvaltningens förslag mot Niklas Frykmans (L) yrkande om
bifall till ansökan finner ordföranden att nämnden beslutat att bifalla förvaltningens
förslag.
_______
Utdrag till:
Kommunstyrelsen
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BUN/2016:354

§ 69
Yttrande över motion om obligatoriskt skolval
Beslut
Barn- utbildningsnämnden avstår från att ta ställning till motionen innan den statliga
Skolkommissionens slutbetänkande presenteras i januari 2017.

Reservation
Niklas Frykman (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med
följande motivering:
Föräldrar med utbildning och god socioekonomisk ställning både väljer och väljer bort skolor åt sina
barn idag. Att föräldrar med svag socioekonomisk ställning i lägre grad väljer skola är ett verkligt
problem. Vi kan inte förutsätta att elever som bor i utsatta, segregerade områden ska gå i de skolor
som ligger i området, oftast även de segregerade. Bostadssegregationen ledet till skolsegregation.
Liberalernas lösning är att alla väljer skola – redan från förskoleklasss. Skolvalet görs obligatoriskt.
Detta har prövats framgångsrikt i till exempel Nacka kommun och är också en av de åtgärder som
nämns i den statliga skolkommissionens rapport.
Monicka Larsson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med
följande motivering:
Det fria skolvalet har lett till ökad segregation. Att inför obligatoriskt skolval leder inte till att
segregationen minskar utan att den tvärtom ökar. Nationalekonomerna Elisabet Olme och Dany
Kessel har nyligen studerat Botkyrka som länge haft obligatorisk skolval. De konstaterar att lika
väljer lika och att obligatoriskt skolval spär på segregationen. Uppsalas erfarenheter är desamma.
Forskning på pedagogen i Uppsala, visade att ju fler valmöjligheter, desto mer segregation, just för att
lika väljer lika.

Ärendebeskrivning
Niklas Frykman (L) yrkade i en motion till Kommunfullmäktige den 7 juni 2016 att
Barn- och utbildningsnämnden och Torshälla stads nämnd får i uppdrag att utreda
och införa obligatoriskt skolval från förskoleklass i Eskilstuna kommun.
Motionen remitterades den 16 juni 2016 till kommunstyrelsen för beredning och Barnoch utbildningsnämnden och Torshälla Stads nämnd för yttrande.
Redan idag finns i Eskilstuna kommun ett fritt skolval i mån av plats.
Skolval genomförs årligen inför förskoleklass och årskurs 7 och vårdandshavare kan
dessutom kontinuerligt ansöka om att få byta skola.
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Alla elever i Eskilstuna kommun har en plats på en anvisad skola inom ett
upptagningsområde. De eventuella lediga platser som blir kvar på en skola efter det att
alla elever inom skolans upptagningsområde fått skolplats, fördelas utifrån
närhetsprincip (tidigare gällde lottning vid fördelning av lediga platser).
Då vi de senaste åren fått allt större elevkullar till våra skolor har möjligheten för
vårdnadshavare att utnyttja det fria skolvalet blivit mer begränsat.
Några skolor som till exempel Lundbyskolan, Djurgårdsskolan och Faktoriet har de
senaste åren haft ett betydligt högre söktryck än vad det finns platser.
En ökad valfrihet medför ett ökat behov av att bygga ut populära skolor. Skolors
popularitet växlar även mellan åren och det är därför svårt att utreda vilka kostnader
det skulle medföra om fler vårdnadshavare skulle ges plats på den skola det valt i
första hand.
2015 års skolkommission lämnade våren 2016 i delbetänkande Samling för skolan,
olika aspekter av det fria skolvalet. Bland annat föreslås skolval göras obligatoriskt för
vårdnadshavarna.
Samtidigt föreslås som åtgärd mot skolsegregation en styrande fördelning av
nyanlända mellan skolor, bostadsområden och kommuner samt krav på kommunerna
att bilda klasser med en bred social sammansättning.
Skolkommissionen förväntas lämna sitt slutbetänkande i januari 2017 och först då kan
vi bedöma om eventuella förändringar i lagstiftningen kommer att bli aktuella. Barnoch utbildningsförvaltningen anser därför att vi inte ska utreda frågan innan de ramar
vi har att förhålla oss till ställs upp.

Yrkanden
Jari Puustinen (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Niklas Frykman (L) yrkar bifall till motionen.
Monicka Larsson (V) yrkar avslag på motionen.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det utöver förvaltningens förslag finns två nya förslag.
Ordföranden föreslår en propositionsordning där förvaltningens förslag, Niklas
Frykmans (L) förslag och Monicka Larssons (V) förslag ställs mot varandra. Nämnden
godkänner propositionsordningen.
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Vid ställd proposition på förvaltningens förslag mot Niklas Frykmans (L) förslag och
Monicka Larssons (V) förslag finner ordföranden att nämnden beslutat att bifalla
förvaltningens förslag.
_______
Utdrag till:
Kommunstyrelsen
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BUN/2016:407

§ 70
Yttrande över samarbete/samorganisering mellan
Torshälla och Eskilstuna
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt
utredningens förslag, Orten i centrum.

Reservation
Niklas Frykman (L) reserverar sig mot beslutet tillförmån för eget yrkande med
följande motivering:
Liberalerna är av uppfattningen att Torshälla stads nämnd kan avvecklas och förvaltningens
verksamheter övertas av respektive fackförvaltning. Eskilstuna har sedan länge lämnat
organisationen med kommundelsnämnder, utom just vad gäller Torshälla. Torshällas eventuella
framtid som egen kommun är avgjord i en folkomröstning.
Storleken gör Torshälla stads förvaltningen sårbar. För att kunna garantera likvärdighet och
rättsäkerhet är det rimliga att förvaltningens uppgifter övertas av respektive fackförvaltning. I det
arbetet är det oerhört viktigt att säkerställa att närheten och tillgången till kommunal service inte
försämras i Torshälla.
En nämnd utan förvaltning blir maktlös. Nämndens uppgift blir mycket otydlig. Det kan leda till
frustration både hos nämndens ledamöter och hos allmänheten. Därför bör, om förvaltningens
uppgifter förs över till fackförvaltningarna, även nämnden avskaffas och andra möjligheter till dialog
och inflytande för Torshällaborna inrättas.
Faisal Hassan (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med
följande motivering:
Miljöpartiet vill att Torshälla stads nämnd och tillhörande förvaltning även fortsättningsvis ska ha
ett helhetsansvar för den kommunala servicen i Torshälla.
Monicka Larsson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med
följande motivering:
Vänsterpartiets generella hållning oavsett nämndtillhörighet gällande frågan om Torshälla stads
organisation och ansvar grundar sig på utgångspunkten att Torshällas självstyre är värt att behålla.
Torshälla är en geografisk enhet med en historisk stadsstruktur, eget centrum, egen periferi med
bostadsområden samt omkringliggande landsbygd som bildar en naturlig enhet för en geografisk
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kommundelsnämnd. Är det någonstans där tanken på decentralisering och ett styre som ligger nära
medborgarna har möjlighet att tillämpas är det här.
Före folkomröstningen 2006 drev Vänsterpartiet en linje där vi ville behålla Torshälla inom
Eskilstuna kommun men där vårt alternativ glasklart var ett bibehållet självstyre med en egen
stadsnämnd samt en förvaltning med en bredd av verksamheter kvar. Det är i första hand en
demokratisk fråga, inte en ekonomisk fråga.
Likställighetsfrågan har i utredningen tagits upp som ett skäl till att åter centralisera tunga delar av
Torshälla stads förvaltning. Vi menar att likställighet kan åstadkommas på andra sätt.
Invånarbidrag, skolpeng, socioekonomisk viktning i verksamhetstilldelning, processtyrning och strikt
uppföljning använder verktyg vi använder redan idag. Skillnaden mellan olika verksamheter i en och
samma fackförvaltning kan vara lika stor och inget som centralisering i sig löser.
Torshälla ger en unik möjlighet till samverkan mellan olika områden. Skola, förskola, vård, omsorg,
kultur, fritid och sociala frågor tjänar på att finnas nära medborgarna och kunna samverka och
samarbeta utan onödiga förvaltningsgränser. Torshällas självständighet utvecklar verksamheterna i
hela kommunen.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade i samband med kompletteringar till årsplan för 20162018 att en utredning och analys avseende Torshälla Stad skulle genomföras.
Kommunstyrelsen beslutade 2016-09-06 § 148 att remittera den genomförda
utredningen till samtliga nämnder och bolag.
Utredningen har utifrån identifierade utvecklingsområden utformat fyra olika förslag
som svarar mot de olika perspektiven på olika sätt. Barn- och utbildningsförvaltningen
föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt utredningens förslag, Orten i centrum.
Eskilstuna kommun kan enklare arbeta mot målet om alla barn och elevers rätt till en
likvärdig utbildning genom ett tätare samarbete mellan kommunens skolenheter.
Samlas alla kommunala förskolor och grundskolor under en och samma förvaltning
kan kommunen förvänta sig vissa stordriftsfördelar.

Yrkanden
Jari Puustinen (M), Lars G Linder (S) och Anton Berglund (SD) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Niklas Frykman (L) yrkar bifall till alternativ 3 – Torshälla en del av
fackförvaltningarna.
Monicka Larsson (V) yrkar bifall till alternativ 1 – Torshälla reform.
Faisal Hassan (MP) yrkar bifall till alternativ 1 – Torshälla reform med vissa
justeringar. Se bilaga 1.
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Propositionsordning
Ordföranden finner att det utöver förvaltningens förslag finns tre nya förslag.
Ordföranden föreslår en propositionsordning där förvaltningens förslag, Niklas
Frykmans (L) förslag, Monicka Larssons (V) förslag och Faisal Hassans (MP) förslag
ställs motvaranda. Nämnden godkänner propositionsordningen.
Vid ställd proposition på förvaltningens förslag mot Niklas Frykmans (L) förslag,
Monicka Larssons (V) förslag och Faisal Hassans (MP) förslag finner ordföranden att
nämnden beslutat att bifalla förvaltningens förslag.
_______
Utdrag till:
Kommunstyrelsen
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BUN/2016:393

§ 71
Rättegångsfullmakt för juristerna
Beslut
1.

Fullmakt ges till chefsjuristen Alexandra Eriksson och stadsjuristerna Anna
Forsberg, Anders Skåål, Göran Heldesten och Matilda Gärd, att i domstolar
och hos andra myndigheter eller annorstädes i varje avseende anhängiggöra,
utföra och bevaka barn- och utbildningsnämndens talan. I fullmakten ingår även
rätt att förkasta eller anta förlikning eller ackord.

2.

Fullmakten innebär även rätt för juristerna att förordna annan i sitt ställe.

3.

Fullmakten gäller under förutsättning att inte annat ombud utses för särskilt fall.

4.

Utdrag ur beslutsprotokollet ska gälla som rättegångsfullmakt.

Ärendebeskrivning
Ledning och samordning av kommunens juridiska verksamhet handhas av
kommunstyrelsen, som till sitt förfogande har chefsjuristen på
kommunledningskontoret och stadsjuristerna på konsult och uppdrag. Med anledning
av nyanställning av jurister behöver ny rättegångsfullmakt utfärdas.
Kommunens nämnder och bolag har egen processbehörighet. Vill nämnder och bolag
använda sig av juristerna som ombud behöver varje nämnd och bolag fatta beslut om
rättegångsfullmakt. Fullmakten ger behörighet för juristerna att företräda kommunen
genom nämnden i domstolar och hos andra myndigheter. Befogenheten att agera i det
enskilda ärendet bestäms av nämnden.

Yrkande
Jari Puustinen (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
_______
Utdrag till:
Chefsjurist
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BUN/2016:408

§ 72
Sammanträdestider för 2017 för barn- och
utbildningsnämnden och dess arbetsutskott
Beslut
1.

Barn- och utbildningsnämnden sammanträder följande dagar 2017 klockan 08:30:

Torsdagen den 16 februari
Torsdagen den 16 mars
Torsdagen den 13 april
Onsdagen den 21 juni
Torsdagen den 17 augusti
2.

Torsdagen den 14 september
Torsdagen den 12 oktober
Torsdagen den 16 november
Torsdagen den 21 december

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott sammanträder följande dagar 2017
klockan 08:30:

Torsdagen den 2 februari
Torsdagen den 2 mars
Torsdagen den 30 mars
Torsdagen den 8 juni
Torsdagen den 3 augusti

Torsdagen den 31 augusti
Torsdagen den 28 september
Torsdagen den 2 november
Torsdagen den 7 december

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdesplan för år 2017 för barnoch utbildningsnämnden och dess arbetsutskott. Förslaget till sammanträdestider för
barn och utbildningsnämnden har anpassats dels till tiderna för nämnden att lämna
ekonomiska rapporter och andra handlingar till kommunstyrelseförvaltningen dels till
sammanträdestiderna för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige. Hänsyn har även tagits till kommunstyrelseförvaltningens förslag
utifrån planering- och uppföljningsprocessen och ärendeprocessen där
rekommendationer ges för de tidpunkter då nämnden senast bör behandla specifika
ärenden.
Förvaltningen föreslår att nämnden och arbetsutskottet sammanträder nio gånger
vardera under 2016.
Arbetsutskottets sammanträden börjar klockan 08:30. Sammanträdena förläggs till
konferensrummet, barn och utbildningsförvaltningen.
De tio sammanträdena för nämnden börjar klockan 08:30 och kan pågå heldag. De
förläggs preliminärt till Ekströmska i Värjan.
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Yrkande
Jari Puustinen (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
_______
Utdrag till:
Kommunstyrelsen
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BUN/2016:293

§ 73
Yttrande över ansökan från Vårdcentralen Smeden
AB om att få starta familjecentral
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår ansökan om
samarbete med Vårdcentralen Smeden AB om att samverka i en etablering av en
familjecentral.

Reservation
Niklas Frykman (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med
följande motivering:
Eskilstuna behöver fler familjecentraler. När då Vårdcentralen Smeden ansöker om att få starta en
anser Liberalerna att detta borde välkomnas. Vi anser också att det är fel att ställa detta emot
etableringen av en familjecentral i Fröslunda. Båda är naturligtvis viktiga för att skapa social
hållbarhet i hela Eskilstuna.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har i beslut 2016-09-06 § 158 remitterat ansökan från
Vårdcentralen Smeden AB om att få starta en familjecentral till barn- och
utbildningsnämnden. Nämnden har tidigare behandlat ansökan och beslutade 201606-17 § 37 att ”ärendet hänskjuts till kommunstyrelsen för beredning och beslut”.
Barn- och utbildningsförvaltningens resonemang i frågan återfinns i skrivelse daterad
2016-05-25. Sammanfattningen av resonemanget är att förvaltningen ser positivt på en
utökning av antalet familjecentraler men att kommunen bör prioritera en etablering i
Fröslunda framför Vårdcentralens Smeden AB:s ansökan.

Yrkanden
Niklas Frykman (L) yrkar bifall till ansökan.
Monicka Larsson (V) och Lars G Linder yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det utöver förvaltningens förslag finns ett yrkande om bifall till
ansökan.
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Ordföranden föreslår en propositionsordning där förvaltningens förslag ställs mot
Niklas Frykmans (L) yrkande om bifall till ansökan. Nämnden godkänner
propositionsordningen.
Vid ställd proposition på förvaltningens förslag mot Niklas Frykmans (L) yrkande om
bifall till ansökan finner ordföranden att nämnden beslutat att bifalla förvaltningens
förslag.
_______
Utdrag till:
Kommunstyrelsen
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BUN/2014:475

§ 74
Fyllnadsval av ersättare i barn- och
utbildningsnämndens arbetsutskott efter
Muhammed Tahsin (KD)
Beslut
Alara Shwan Taher (KD) väljs till ersättare i barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott.

Ärendebeskrivning
Muhammed Tahsin (KD) entledigades från sitt uppdrag som ersättare i barn- och
utbildningsnämnden, och därmed även sitt uppdrag som ersättare i nämndens
arbetsutskott, av kommunfullmäktige 2016-06-15 § 144. Alara Shwan Taher (KD)
valdes som ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden av kommunfullmäktige 201609-22 § 167.

Yrkande
Jari Puustinen (M) yrkar att Alara Shwan Taher (KD) väljs till ersättare i barn- och
utbildningsnämndens arbetsutskott.
_______
Utdrag till:
Demokrati- och Välfärd
Kommunstyrelsen (förtroendemannaregistret)
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BUN/2014:476

§ 75
Fyllnadsval av vice ordförande i barn- och
utbildningsnämndens gymnasieutskott efter
Muhammed Tahsin (KD)
Beslut
Alara Shwan Taher (KD) väljs till vice ordförande i barn- och utbildningsnämndens
gymnasieutskott.

Ärendebeskrivning
Muhammed Tahsin (KD) entledigades från sitt uppdrag som ersättare i barn- och
utbildningsnämnden, och därmed även sitt uppdrag som vice ordförande i nämndens
gymnasieutskott, av kommunfullmäktige 2016-06-15 § 144. Alara Shwan Taher (KD)
valdes som ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden av kommunfullmäktige 201609-22 § 167.

Yrkande
Jari Puustinen (M) yrkar att Alara Shwan Taher (KD) väljs till vice ordförande i barnoch utbildningsnämndens gymnasieutskott.
_______
Utdrag till:
Demokrati- och Välfärd
Kommunstyrelsen (förtroendemannaregistret)
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BUN/2016:53

§ 76
Rapporter och meddelanden från barn- och
utbildningsnämndens förskole-, grundskole- och
gymnasieutskott
Förskoleutskottet
Inget att rapportera.

Grundskoleutskottet
Susann Karlsson (S) meddelar att utskottet besökt Lagersbergskolan och Skiftingehus
den 21 september. Bland annat diskuterade man pedagogiskt ledarskap,
renoveringsbehov och elevhälsoteam med båda skolorna.

Gymnasieutskottet
Inget att rapportera.
_______
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BUN/2016:269

§ 77
Delegationsbeslut barn- och utbildningsnämnden
Beslut
Delegationsrapport daterad 2016-10-04 läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Delegationsrapport daterad 2016-10-04 innehåller beslut fattade av barn- och
utbildningsförvaltningen utifrån delegationsordning under perioden 2016-09-06 –
2016-10-04.
_______

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

27(28)

2016-10-13

BUN/2016:267

§ 78
Rapporter och meddelanden barn- och
utbildningsnämnden
Beslut
Rapporten över rapporter och medelanden daterad 2016-10-04 läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Rapporten innehåller rapporter och meddelanden inkomna till barn- och
utbildningsnämnden under perioden 2016-09-06 – 2016-10-04.
_______
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BUN/2016:54

§ 79
Övriga frågor
Monicka Larsson (V) och Lennart Abrahamsson (V) ställde vid sammanträdet 201609-15 frågan:
Hur arbetar barn- och utbildningsnämnden med att ta fram den lokala handlingsplanen EskilstunaEn fristad för kvinnor?
Åsa Lundkvist svarar genom att berätta om de olika sätt som förvaltningen jobbar
med frågan.
Faisal Hassan (MP) frågar om hur förslaget om ändring av finansiering av särskolan är
tänkt att fungera.
Förvaltningen återkommer med svar till nästa sammanträde.
_______
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