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BUN/2016:360

§ 54
Delårsrapport 2, barn- och utbildningsnämnden 2016
Beslut
Delårsrapport 2 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Delårsrapport 2 ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 22 september 2016.
Delårsrapporten är utformad enligt anvisningar från kommunledningskontoret.
Nämnden föreslås godkänna delårsrapporten för perioden januari – augusti 2016 och
överlämna den till kommunstyrelsen.
På nämndsammanträdet meddelar förvaltningschef Åsa Lundkvist att rapportens
skrivning om förvaltningens jämställdhetsarbete kommer kompletteras innan den
överlämnas till kommunstyrelsen.

Yrkanden
Lars G Linder (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
_______
Utdrag till:
Kommunstyrelsen

Eskilstuna – den stolta Fristaden
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BUN/2016:298

§ 55
Yttrande gällande motion om upprättade riktlinjer för
skolor och förskolors skolgårdar
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att anse motionen besvarad.

Reservation
Faisal Hassan (MP) reserverar sig mot beslutet.
Monicka Larsson (V) reserverar sig mot beslutet med följande motivering:
Jag yrkar bifall till Miljöpartiet de grönas motion om att upprätta riktlinjer för skolor och förskolors
skolgårdar.
När vi bygger nya eller renoverar befintliga förskolor och skolor måste vi tänka långsiktigt.
Förskolorna och skolorna kommer att användas under en lång tid framöver, i 50-100 år. För att
stärka barnens hälsa och därmed deras skolresultat måste barnen ha tillgång till en tillräckligt stor
skolgård. Barnen behöver en tillräckligt stor friyta för att möjliggöra en positiv utveckling såsom
hälsa, social utveckling, integration, lek, rörelse och pedagogisk utveckling.
Enligt Boverket är 30 kvm friyta per barn inom grundskolan vad som rekommenderas. FN:s
barnkonvention säger att ”Barnets bästa ska styra alla beslut som rör barnet”. Plan- och bygglagen
(2:7) säger att barn ska ha ”lämpliga platser för lek, motion och utevistelse”.
Vänsterpartiet trycker på vikten av att utforma tydliga riktlinjer utifrån Boverkets
rekommendationer som ska ligga till grund vid alla nybyggnationer/renoveringar som rör barns
skolgårdar och som inte kan underskridas.

Ärendebeskrivning
Magnus Arreflod (MP) samt Marielle Liikanen (MP) har den 26 april 2016 lämnat in
en motion – Upprätta riktlinjer för skolors och förskolors skolgårdar. Motionärerna
yrkar på följande:
- Att Eskilstuna kommun med utgångspunkt från Boverkets allmänna råd, upprättar
lokala riktlinjer skolor och förskolors skolgårdar med avseende på yta, utformning,
tillgänglighet och säkerhet.
- Att Eskilstuna kommun tillämpar dess riktlinjer vid skoletableringar, nyproduktion,
ombyggnationer och vid förtätning av befintliga skolområden.
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24 februari 2015 fattade Boverket beslut om Allmänna råd (2015:1) om friyta för lek
och utevistelse vid fritidshem, förskolor, skolor eller liknande verksamhet. Vid
nyetablering eller ombyggnation bör man särskilt ta hänsyn till friytans storlek,
utformning, tillgänglighet, säkerhet och förutsättningarna att bedriva ändamålsenlig
verksamhet. Med ändamålsenlig verksamhet menas att friytan kan användas till lek,
rekreation samt fysisk och pedagogisk aktivitet för den verksamhet som friytan är
avsedd för.
Kommunledningskontoret har ett uppdrag att ta fram standardiserade utformningar
för förskola och skola. I uppdraget ingår även utemiljön för barn och elever. Barnoch utbildningsförvaltningen kommer att delta i framtagandet. Arbetet påbörjas under
hösten 2016.

Yrkanden
Faisal Hassan (MP) och Monicka Larsson (V) yrkar bifall till motionen.
Lars G Linder (S), Lillemor Nordh (C) och Rebaz Sanar (M) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det utöver förvaltningens förslag finns ett yrkande om bifall till
motionen.
Ordföranden föreslår en propositionsordning där förvaltningens förslag ställs mot
Faisal Hassan (MP) med fleras yrkande om bifall till motionen. Nämnden godkänner
propositionsordningen.
Vid ställd proposition på förvaltningens förslag mot Faisal Hassan (MP) med fleras
yrkande om bifall till motionen finner ordföranden att nämnden beslutat att bifalla
förvaltningens förslag.
_______
Utdrag till:
Kommunstyrelsen
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BUN/2015:247

§ 56
Utredning om möjlighet att utöka närvarotiden för
barn till arbetslösa och föräldralediga
Beslut
1.
Barn och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att från och
med 2018 utöka nävarotiden från 15 timmar/vecka till 25 timmar/vecka för barn till
arbetslösa och föräldralediga i både kommunala och fristående förskolor i Eskilstuna
under förutsättning att barngruppernas faktiska storlek och andelen utbildad personal
inte påverkas negativt samt att förslaget finansieras fullt ut genom förstärkt budgetram
för förskolan.
2.
Barn och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att från och
med 2018 avsätta medel för att utöka nävarotiden från 15 timmar/vecka till 25
timmar/vecka för barn till arbetslösa och föräldralediga för både kommunala och
fristående förskolor i Eskilstuna.
3.
Barn och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att utreda hur
stor del av budgetramen för förskolan som ska vara strukturtillägg samt vilka kriterier
som ska ligga till grund för strukturtillägg.
4.
Barn och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att revidera
kö- och avgiftsreglerna.

Ärendebeskrivning
Eskilstuna kommuns förskolor erbjuder idag barn, vars vårdnadshavare är
föräldralediga eller arbetssökande, den lagstadgade tiden 15 timmar per vecka.
”Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg
omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och
utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.” (Skollagen 8 kap 2§)
”Barn, vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga enligt föräldraledighetslagen
(1995:584) för vård av annat barn, ska från och med ett års ålder erbjudas förskola
under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan.” (Skollagen 8 kap 6§.)
”Allmän förskola erbjuds från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år i 525
timmar/år, vilket motsvarar 15 timmar per vecka under skolans terminer. De barn
som redan har plats i förskola med minst 525 timmar per år får behovet av plats i
allmän förskola tillgodosett inom ordinarie tillsynstid och förskoleplats.” (Kö-och
avgiftsregler för förskoleverksamhet, fritidshem och annan pedagogisk omsorg i
Eskilstuna kommun)
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”Allmän förskola är avgiftsfri om vistelsetiden är högst 15 timmar per vecka. Om
vistelsetiden överstiger 15 timmar per vecka betalas avgift reducerad med 25 %.
Ovanstående gäller för barn 3-5 år i all förskoleverksamhet.” (Kö-och avgiftsregler för
förskoleverksamhet, fritidshem och annan pedagogisk omsorg i Eskilstuna kommun)
För barn som har behov av stöd i sin utveckling finns möjligheten att ansöka om
utökad tid utöver 15 timmar. I Eskilstuna kommun beviljas årligen cirka 100 barn
utökad tid i förskolan. Den vanligaste orsaken till utökning är barns behov av stöd i
sin språkutveckling.
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att utöka närvarotiden från 15
timmar/vecka till 25 timmar/vecka för barn till arbetslösa och föräldralediga i både
kommunala och fristående förskolor i Eskilstuna. För att det ska kunna genomföras
behövs ändringar i medel till förskolan, strukturtillägg och kö- och avgiftsregler.

Yrkanden
Niklas Frykman (L) yrkar att punkt 1 får följande tillägg: ”…under förutsättning att
barngruppernas faktiska storlek och andel utbildad personal inte påverkas negativt
samt att förslaget finansieras fullt ut genom förstärkt budgetram för förskolan”.
Niklas Frykman (L), Lars G Linder (S), Faisal Hassan (MP), Lillemor Nordh (C),
Rebaz Sanar(M), Monicka Larsson (V) och Anton Berglund (SD) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Lars G Linder (S), Faisal Hassan (MP), Lillemor Nordh (C), Rebaz Sanar(M), Monicka
Larsson (V) och Anton Berglund (SD) yrkar bifall till Niklas Frykmans (L)
tilläggsyrkande.

Propositionsordning
Ordförande finner att det utöver förvaltningens förslag finns ett tilläggsyrkande.
Ordförande föreslår en propositionsordning där förvaltningens förslag jämkas med
Niklas Frykmans (L) tilläggsyrkande. Nämnden godkänner propositionsordningen.
Vid ställd proposition på det jämkade förslaget finner ordföranden att nämnden
beslutat att bifalla detsamma.
_______
Utdrag till:
Kommunstyrelsen
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BUN/2016:311

§ 57
Yttrande över nya skolskjutsregler för grundskola,
grundsärskola och gymnasiesärskola i Eskilstuna
kommun
Beslut
Barn och utbildningsnämnden tillstyrker förslaget till nya reviderade skolskjutsregler i
Eskilstuna kommun med följande ändringsförslag.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden har fått ett tjänstemannaförslag på nya reviderade
skolskjutsregler i Eskilstuna kommun på remiss innan förslaget tas upp för
godkännande i stadsbyggnadsnämnden. De föreslagna reglerna ska ersätta reglerna
Skolskjuts i grundskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan i Eskilstuna
(SBN/2012/161) som beslutades av stadsbyggnadsnämnden 2012-06-13.
För barn- och utbildningsnämndens ansvarsområdens del får de föreslagna reglerna
störst konsekvenser vad avser den utökade väntetiden. Skolpersonal måste då i vissa
fall vara på plats längre tid för att fullfölja sin tillsynsplikt. Barn- och
utbildningsnämnden efterlyser ett tydligare underlag vad gäller den föreslagna
ändringen om utökad res- och väntetid till 90 minuter (inför respektive efter
skoldagen) både vad gäller antalet berörda elever och den inbesparing som denna
ändring skulle leda till. Nämnden efterlyser även en tydlig barnkonsekvensanalys från
stadsbyggnadsförvaltningens sida. Den föreslagna ökade res- och väntetiden kan
innebära att elever i vissa fall drabbas av långa skoldagar på grund av föräldrarnas val
av bosättningsadress. Det vore likaså önskvärt att undersöka om resurser från systemet
med elevkort för alla grundskole- och gymnasieelever i Eskilstuna skulle kunna
omfördelas så att även barn som valt en annan skola (fristående eller kommunal) än
den anvisade skolan garanteras rätt till skolskjuts vid behov. På detta sätt skulle rätten
till ett fritt skolval förverkligas i praktiken. Barn- och utbildningsnämnden har vissa
ändringsförslag vad gäller den formella utformningen av skolskjutsreglerna. Tydliga
regler är en förutsättning för rättssäker och likvärdig handläggning av
skolskjutsärenden. Ur dokumenthanteringssynpunkt vore ett standardiserat system för
laghänvisningar och en förenklad källförteckning en fördel.
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Yrkanden
Lars G Linder (S) och Lillemor Nordh (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
_______
Utdrag till:
Stadsbyggnadsnämnden
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BUN/2016:322

§ 58
Yttrande gällande revidering av Kulturpolitisk
handlingsplan
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tillstyrker förslaget till Kulturpolitisk plan för
Eskilstuna kommunkoncern 2016-2021

Särskilda yttranden
Niklas Frykman (L) lämnar följande yttrande:
Liberalerna ställer sig bakom nämndens yttrande ur ett nämndperspektiv. Vi återkommer med våra
synpunkter som parti när planen behandlas i kommunstyrelsen.

Deltar inte i beslutet
Faisal Hassan (MP) avstår från att delta i beslutet.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 10
maj 2016. Av skrivelsen framgår bland annat att Eskilstuna kommuns kulturpolitiska
handlingsplan antogs på kommunfullmäktiges sammanträde i maj 2012.
Kommunfullmäktige beslutade sedan att planen skulle utvärderas och revideras i
samband med att årsplan för 2015 antogs i juni 2014.
Den kulturpolitiska handlingsplanen Eskilstuna växer tillsammans har utvärderats och
reviderats i bred dialog med nämnder och förvaltningar, föreningsliv och allmänhet
under 2015 och 2016.
Förslag till kulturpolitisk plan remitteras till kommunens samtliga nämnder, styrelser,
samverkansråd och beredningar. Även politiska partier, föreningar och studieförbund
och allmänheten ges möjlighet att yttra sig över förslaget. Det reviderade
kulturpolitiska planen ger den huvudsakliga inriktningen som ska vara vägledande för
kommunkoncernens arbete med kultur. Förslaget till plan tydliggör ansvar,
prioriterade områden och önskad utveckling under de kommande åren.
Mål och åtaganden i den kulturpolitiska planen ska föras in i respektive nämnds årliga
verksamhetsplaner och följas upp i verksamhetsberättelser. De åtaganden som den
kulturpolitiska planen vill att Barn- och utbildningsnämnden ska föras in i
verksamhetsplanen är redan mål och åtaganden som Barn- och utbildningsnämnden
har i sitt grunduppdrag från skollagen och läroplanen. Trots det är aktiviteten som
Eskilstuna – den stolta Fristaden
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handlar om att utveckla skolbiblioteken i samverkan med folkbiblioteket både
angelägen och nödvändig för Barn- och utbildningsnämndens verksamheter.

Yrkanden
Lars G Linder (S), Niklas Frykman (L) och Monicka Larsson (V) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
_______
Utdrag till:
Kommunstyrelsen
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BUN/2016:323

§ 59
Yttrande gällande revidering av Idrottspolitisk
handlingsplan
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tillstyrker förslaget till revidering av den
idrottspolitiska handlingsplanen.

Särskilda yttranden
Niklas Frykman (L) lämnar följande särskilda yttrande:
Liberalerna ställer sig bakom nämndens yttrande ur ett nämndperspektiv. Vi återkommer med våra
synpunkter som parti när planen behandlas i kommunstyrelsen.
Monicka Larsson (V) lämnar följande särskilda yttrande:
Vänsterpartiet ställer sig bakom remissvaret med vi skulle vilja tydliggöra:
Att barn- och utbildningsförvaltningen tar ett aktivt ansvar i samverkan med andra förvaltningar i
kommunen och föreningslivet vad gäller barn och ungdomars delaktighet i idrottslivet.
För att kunna skapa en plattform där skola och föreningsliv kan mötas och samverka krävs att
skolan tar ett ansvar för att informera om och bjuda in föreningslivet och handikappidrotten i
Eskilstuna för att nå ut till barn och ungdomar som idag inte deltar aktivt i idrottslivet.
Skolgårdar och idrottsarenor ska utformas så att alla barn och ungdomar oavsett om barnet eller
ungdomen har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning kan nyttja dessa utan hinder. Vid
nybyggnation av förskolor och skolor ska Boverkets allmänna riktlinjer gälla vad gäller skolors och
förskolors skolgårdar avseende yta, utformning, tillgänglighet och säkerhet.

Deltar inte i beslutet
Faisal Hassan (MP) avstår från att delta i beslutet.

Ärendebeskrivning
Den idrottspolitiska handlingsplanen Eskilstuna rör sig har utvärderats och reviderats i
bred dialog med nämnder och förvaltningar, föreningsliv och allmänhet under 2015
och 2016.
Det reviderade idrottspolitiska planen ger den huvudsakliga inriktningen som ska vara
vägledande för kommunkoncernens arbete med idrott och motion. Förslag till plan
tydliggör ansvar, prioriterade områden och önskad utveckling under de kommande
åren.
Eskilstuna – den stolta Fristaden
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Förslag till reviderat idrottspolitiskt program remitteras till samtliga nämnder och
bolag, politiska partier, idrottsföreningar. Även allmänheten ges möjlighet att yttra sig
över förslaget. Barn- och utbildningsförvaltning har i det här skedet fokuserat på de
områden av handlingsplan som berör nämndens verksamhetsområde och föreslår
nämnden att tillstyrka förslaget.

Yrkanden
Lars G Linder (S), Niklas Frykman (L), Monicka Larsson (V) och Lillemor Nordh (C)
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
_______
Utdrag till:
Kommunstyrelsen
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BUN/2016:378

§ 60
Yttrande gällande nämndinitiativ om att införa
kameraövervakning vid brottsutsatta skolor
Beslut
Nämndinitiativet anses besvarat.

Ärendebeskrivning
Mikael Nygren (SD) har den 2016-08-18 lämnat in ett nämndinitiativ om
kameraövervakning på brottsutsatta skolor. I förebyggande syfte samt att öka
chanserna till fällande domar då bevis oftast saknas. Så även skapa ökad trygghet, samt
eventuellt leda till att färre pyromaner anlägger brand.
Nämndinitiativet föreslår följande:
- Att verka för att det i dialog med respektive skolledning införes
kameraövervakning vid brottsutsatta skolor.
Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver kontinuerligt ett förebyggande
säkerhetsarbete för sina enheter. Dialoger pågår redan i frågan med de skolledningar
som anser sig ha behov av det. Därmed kan nämndinitiativet anses besvarat.

Yrkanden
Lars G Linder (S) och Lillemor Nordh (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Anton Berglund (SD) yrkar bifall till nämndinitiativet.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det utöver förvaltningens förslag finns ett yrkande om bifall till
nämndinitiativet.
Ordföranden föreslår en propositionsordning där förvaltningens förslag ställs mot
Anton Berglunds (SD) yrkande om bifall till nämndinitiativet. Nämnden godkänner
propositionsordningen.
Vid ställd proposition på förvaltningens förslag mot Anton Berglunds (SD) yrkande
om bifall till nämndinitiativet finner ordföranden att nämnden beslutat att bifalla
förvaltningens förslag.
_______
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BUN/2016:53

§ 61
Rapporter och meddelanden från barn- och
utbildningsnämndens förskole-, grundskole- och
gymnasieutskott
Förskoleutskottet
Deria Ilia (S) meddelar att utskottet besökt Ekenshillsvägens och Gustavsbergsvägens
förskolor. Utskottet har fått frågor från personal om hur nämnden ska hantera det
överskott som media uppmärksammat. Utskottet och skolchef för förskolan ska
diskutera den saken vidare.

Grundskoleutskottet
Susann Karlsson (S) meddelar att utskottet ska genomföra terminens första skolbesök
vecka 38 på Lagersbergsskolan och Skiftingehus. Framöver är även besök på
Fröslundaskolan och Naturskolan planerade.

Gymnasieutskottet
Lillemor Nordh (C) meddelar att utskottet träffat extra resurscenter, ERC, för att lära
sig mer om deras rutiner.
_______
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2016-09-15

BUN/2016:269

§ 62
Delegationsbeslut barn- och utbildningsnämnden
Beslut
Delegationsrapport daterad 2016-09-06 läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Delegationsrapport daterad 2016-09-06 innehåller beslut fattade av barn- och
utbildningsförvaltningen utifrån delegationsordning under perioden 2016-08-11 –
2016-09-06.
_______
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2016-09-15

BUN/2016:267

§ 63
Rapporter och meddelanden barn- och
utbildningsnämnden
Beslut
Rapporten över rapporter och medelanden daterad 2016-09-06 läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Rapporten innehåller rapporter och meddelanden inkomna till barn- och
utbildningsnämnden under perioden 2016-08-11 – 2016-09-06.
_______
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BUN/2016:54

§ 64
Övriga frågor
Monicka Larsson (V) och Lennart Abrahamsson (V) ställer frågan:
Hur arbetar barn- och utbildningsnämnden med att ta fram den lokala handlingsplanen EskilstunaEn fristad för kvinnor?
Ordföranden meddelar att frågan kommer tas upp vid nästkommande sammanträde.
_______
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