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BUN/2013:333

§ 42
Ombyggnationsplan för Skiftingehus
Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i
uppdrag att beställa ombyggnationen av Skiftingehus enligt en variant av Dalternativet. Ombyggnationen inklusive ROT-investeringen bör rymmas
inom investeringsbudgeten 180 miljoner kronor.
2. Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i
uppdrag att på bästa sätt utforma den slutliga ritningen på ombyggnationen
för att skapa en skolmiljö som håller för framtidens behov.

Reservation
Faisal Hassan (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning
Barn- och utbildningsförvaltningen har ett uppdrag att ge underlag för beslut
gällande Skiftingehus framtid. Olika alternativ har diskuterats under de senaste
åren. Skiftingehus är i stort behov av större ombyggnation för att möta dagens och
framtidens behov. Flera förstudier har tagits fram och de omfattar olika kostnader
för bland annat ROT investeringar på fastigheten och de olika verksamheternas
önskemål. I den första förstudien presenterades 4 förslag (A-D) och under 2016
presenterades ett femte alternativ.
I kommunens årsplan för 2016 finns en investeringsbudget beslutad för barn- och
utbildningsnämnden för 2017 och 2018 med tillhörande investeringsplan för 20192021 avseende ombyggnation av Skiftingehus. Den totala investeringsbudgeten för
Skiftingehusprojektet är 180 miljoner kronor.
Under april 2016 har en ny befolkningsprognos publicerats och efter att analyserat
resultaten så ser vi ett stort behov av nya grundskoleplatser i Eskilstuna.
Sammantaget med kunskapen om nybyggnation, ny befolkningsprognos och det
stora antalet nyanlända så är det viktigt att vi får en skola och förskola som möter
framtidens behov av ändamålsriktiga lokaler som håller i tid.
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Yrkanden
Jari Puustinen (M), Lillemor Nordh (C), Lars G Linder (S), Niklas Frykman (L),
Monicka Larsson (V), Rebaz Sanar (M) och Servat Barzangi (M) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Mikael Nygren (SD) yrkar tillägg med att en definition av ”en variant av Dalternativet” konkretiseras skriftligen i ärendet.
Faisal Hassan (MP) yrkar att ändra i första att-satsen från ”enligt en variant av Dalternativet” till ”enligt D-alternativet”.
Jari Puustinen yrkar avslag på båda Mikael Nygrens (SD) tilläggsyrkande och
Faisal Hassans (MP) nya förslag.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det utöver förvaltningens förslag finns ett tilläggsyrkande
och ett nytt förslag.
Ordföranden föreslår en propositionsordning där förvaltningens förslag ställs mot
Faisal Hassans (MP) förslag och därefter ställs Mikael Nygrens (SD)
tilläggsyrkande mot Jari Puustinens (M) avslagsyrkande. Nämnden godkänner
propositionsordningen.
Vid ställd proposition på förvaltningens förlag mot Faisal Hassans (MP) förslag
finner ordföranden att nämnden beslutat att bifalla förvaltningens förslag.
Vid ställd proposition på Mikael Nygrens (SD) tilläggsyrkande mot Jari Puustinens
(M) avslagsyrkande finner ordföranden att nämnden beslutat att bifalla Jari
Puustinens (M) avslagsyrkande.
_______
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BUN/2015:347

§ 43
Plan för att införa flexibla öppettider i nivå med
jämförbara kommuner
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ramtiden för nämndens förskolor är
06:00-18:45.

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden gav i samband med nämndsammanträde
2014-11-20, barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram en plan för att
införa flexibla öppettider i nivå med jämförbara kommuner. Uppdraget gavs inom
ärendet Framtidens förskola (2013:499).
Inom ramtiden får förskoleområdena i samverkan med skolchef för förskolan
möjlighet att införa flexibla öppettider i nivå med jämförbara kommuner under
våren 2017. Införande av flexibla öppettider påverkar även barn med placering på
frididshem innebär att införandet av flexibla öppettider även måste ske i samverkan
med skolchef för grundskolan.
Flexibla öppettider kan innebära att närliggande förskolor kan samarbeta med
varandra vad gäller öppettiderna.

Yrkanden
Jari Puustinen (M), Lars G Linder (S) och Lillemor Nordh (C) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
_______
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BUN/2016:257

§ 44
Yttrande gällande motion om att upprätta
handlingsplan med åtgärder för att förbättra unga
tjejers psykiska hälsa
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden avstyrker motionen att upprätta en handlingsplan
med åtgärder för att förbättra unga tjejers psykiska hälsa.

Reservation
Monicka Larsson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning
Maria Chergui (V), Maria Forsberg (V), Firat Nemrud (V), Alar Kuutmann (V),
Solveig Pohjola (V) och Marcus Helgstrand (V) har den 15 mars 2016 lämnat in en
motion - Upprätta en handlingsplan med åtgärder för att förbättra unga tjejers
psykiska ohälsa.
Motionärerna yrkar på följande:
Att Eskilstuna kommun utreder orsakerna till unga tjejers ohälsa utifrån
ovanstående beskrivning.
Att Eskilstuna kommun tar fram en handlingsplan med åtgärder för att förbättra
unga tjejers psykiska hälsa.
Precis som det skrivs i motionen upplever många unga flickor psykisk ohälsa. Den
psykiska ohälsan bland unga ökar i Sverige igen. Det gäller både flickor och pojkar.
Störst ökning av ungas psykiska ohälsa skedde på 90-talet och har sedan legat
stabilt men nu ser man en ökning i psykisk ohälsa igen i alla grupper.
Den växande psykiska ohälsan är tydligt kopplad till ålder och ökar allra mest i
åldrarna 20-24 år.
SCB:s data visar att den psykiska ohälsan är betydligt högre bland kvinnor än män,
bland lågutbildade än högutbildade, och bland arbetare än tjänstemän. Ohälsan har
ökat i samtliga grupper, men visar en tydlig koppling till sociala faktorer.
Eskilstuna – den stolta Fristaden
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Inte i någon forskning eller rapport från berörd myndighet föreslås att arbetet med
ungas psykiska hälsa ska ske könsuppdelat. Det man betonar är ett individanpassat
stöd med tid för individen, ett bra bemötande och en flexibilitet i vilka åtgärder som
sätts in.
Problematiken med ökad psykisk ohälsa bland barn och unga och forskningens
slutsatser hur man bör arbeta för en bättre psykisk hälsa hos barn och unga täcks väl
in i Eskilstuna kommuns plan för jämlik folkhälsa och social uthållighet 20172021. Eskilstuna kommuns plan för jämlik folkhälsa och social uthållighet täcker
såväl in forskningens slutsatser om orsaker till ungdomars psykiska ohälsa och
åtgärder för att förbättra ungdomars psykiska hälsa.
Barn- och utbildningsnämnden föreslås därför avstyrka motionen om att upprätta en
handlingsplan med åtgärder för att förbättra unga tjejers psykiska hälsa.

Yrkanden
Monicka Larsson (V) yrkar bifall till motionen.
Lillemor Nordh (C) och Mikael Nygren (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det utöver förvaltningens förslag även finns ett
bifallsyrkande till motionen.
Ordföranden föreslår en propositionsordning där förvaltningens förslag ställs mot
Monicka Larssons (V) bifallsyrkande till motionen. Nämnden godkänner
propositionsordningen.
Vid ställd proposition på förvaltningens förslag mot Monicka Larssons (V)
bifallsyrkande till motionen finner ordföranden att nämnden beslutat att bifalla
förvaltningens förslag.
_______
Utdrag till:
Kommunstyrelsen
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BUN/2016:289

§ 45
Yttrande gällande samlad måltidsorganisation i
Eskilstuna kommun
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tillstyrker förslaget till Samlad måltidsorganisation i
Eskilstuna kommun.

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

Reservation
Niklas Frykman (L) reserverar sig mot beslutet med följande motivering:
Ur nämndens perspektiv är det svårt att se några fördelar med att centralisera
måltidsorganisationen till konsult och uppdrag. Tidigare centraliseringar av
lönehanteringen och IT har heller inte varit sådana framgångar att det uppmuntrar
ytterligare steg i den riktningen. Tvärtom är måltidsorganisationen inom barn- och
utbildning både väl fungerande och väl integrerad med det pedagogiska arbetet.
Mikael Nygren (SD) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 19
februari 2016. Av skrivelsen framgår att i kompletterande årsplan 2015 finns ett
åtagande att utreda förutsättningar och förbereda införandet av en gemensam
kostorganisation 2016. Utredningen omfattar barn- och utbildningsnämnden,
Torshälla stads nämnd och vård- och omsorgsnämnden även om det finns
måltidsverksamhet i mindre omfattning inom fler nämnder. Utredningen är
genomförd av kommunledningskontoret i samverkan med de berörda
förvaltningarna.
Eskilstuna kommun har en måltidsverksamhet med hög kvalitet och med stora
inslag av ekologisk mat som tillagas nära gästerna. Verksamheterna utmanas med
allt fler äldre som behöver vård och omsorg och fler barn och elever i förskolor och
skolor. Genom en gemensam styrning finns det potential att effektivisera
kommunens måltidsverksamhet och på så sätt möta ett ökat tryck med bibehållen
kvalitet på måltiderna utan att kostnaderna ökar.
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign
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Utredningen föreslår att en gemensam måltidsorganisation samlas på konsult och
uppdrag och blir en servicefunktion till de nämnder som behöver en
måltidsverksamhet.

Yrkanden
Niklas Frykman (L) yrkar att ”Barn- och utbildningsnämnden avstyrker förslaget
till Samlad måltidsorganisation i Eskilstuna kommun”.
Mikael Nygren (SD) yrkar bifall till Niklas Frykmans (L) yrkande.
Lars G Linder (S) och Lillemor Nordh (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det utöver förvaltningens förslag finns ett förslag om att
avstyrka förslaget till samlad måltidsorganisation.
Ordföranden föreslår en propositionsordning där de två förslagen ställs emot
varandra. Nämnden godkänner propositionsordningen.
Vid ställd proposition på förvaltningens förslag mot Niklas Frykmans (L) förslag
finner ordföranden att nämnden beslutat att bifalla förvaltningens förslag.
_______
Utdrag till:
Kommunstyrelsen
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BUN/2016:299

§ 46
Yttrande gällande handlingsplan för tillgänglighet för
personer med funktionsnedsättning 2017-2021
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tillstyrker förslaget till Handlingsplan för
tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning 2017-2021.

Särskilt yttrande
Monicka Larsson (V) lämnar följande särskilda yttrande:
Barn- och utbildningsnämnden bör bryta ner handlingsplanen i övergripande mål i
årliga åtaganden för att tydliggöra hur nämden arbetar med denna fråga i de olika
verksamheterna.

Sammanfattning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 11
april 2016. Av skrivelsen framgår att förslaget till handlingsplan för personer med
funktionsnedsättning 2017-2021 har arbetats fram av kommunledningskontoret.
Under arbetets gång har samråd skett med kommunala rådet för funktionshinder.
Handlingsplanen innehåller förslag till målsättning för tillgänglighetsarbetet som
omfattar hela kommunkoncernen och har remitterats till samtliga nämnder,
styrelser, råd och beredningar för yttrande.
Handlingsplanen beskriver nuläge och behov, ansvar och organisation samt
målsättning för tillgänglighetsarbetet som ska konkretiseras i det ordinarie
styrsystemet på både kommunövergripande och för enskilda nämnders- och bolag.
Förslaget innehåller ett övergripande mål samt nio målsättningar.

Yrkanden
Jari Puustinen (M) och Monicka Larsson (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
_______
Utdrag till:
Kommunstyrelsen
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BUN/2016:300

§ 47
Yttrande gällande Eskilstuna kommuns plan för
jämlik folkhälsa och social uthållighet 2017-2021
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tillstyrker förslaget till Eskilstuna kommuns plan
för jämlik folkhälsa och social uthållighet 2017-2021.

Särskilt yttrande
Monicka Larsson (V) lämnar följande särskilda yttrande:
Barn- och utbildningsnämnden bör bryta ner handlingsplanens övergripande mål
och årliga åtaganden för att tydliggöra hur nämden arbetar med denna fråga i de
olika verksamheterna.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslöt 2016-05-10, § 104, att remittera Eskilstuna kommuns plan
för jämlik folkhälsa och social uthållighet 2017-2021 till samtliga nämnder i
kommunen. Barn- och utbildningsnämnden har redan i sitt grunduppdrag i
Skollagen ansvar för målgruppen barn och elevers hälsa när de är i nämndens
verksamheter. En del av planens fokusområden kan ses som uppdrag som redan
finns hos nämnden, exempelvis inom Elevhälsan, skolämnet idrott och hälsa och
det kommunala aktivitetsansvaret. Med fokus på vårt kärnuppdrag så bidrar barnoch utbildningsförvaltningen till en jämlik folkhälsa och social uthållighet.
Förvaltningen tror inte att det uppdraget kommer att stärkas av att nämnden får nya
åttaganden inom området.
När det gäller de huvudstrategier som planen tar upp för att nå jämlik folkhälsa och
social uthållighet har dessa ett tydligt fokus på planerande och utvärderande
åtgärder. Barn- och utbildningsförvaltningen förväntar sig att en ny handlingsplan
kommer med extrainsatta medel istället för att nya åtgärder är tänkta att genomföras
genom omfördelning inom rambudget.

Yrkanden
Jari Puustinen (M) och Monicka Larsson (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
_______
Utdrag till:
Kommunstyrelsen
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BUN/2016:331

§ 48
Yttrande gällande riskgruppsvaccinationer som
särskilda vaccinationsprogram
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tillstyrker förslaget om riskgruppsvaccinationer som
särskilda vaccinationsprogram.

Sammanfattning
Socialdepartementet skickade 2016-06-10 remissförslaget Riskgruppsvaccinationer
som särskilda vaccinationsprogram till bland annat berörda myndigheter och ett
antal utvalda kommuner. Eskilstuna kommun som remissinstans har inom sin
organisation i sin tur remitterat frågan om yttrande över remissen till tre berörda
nämnder: barn- och utbildningsnämnden, Torshälla Stads nämnd och vård- och
omsorgsnämnden.
Nationella vaccinationsprogram fungerar på det viset att regeringen beslutar om
vilka sjukdomar som ska omfattas av dessa. Därefter meddelar Folkhälsomyndigheten praktiska föreskrifter om programmen. Lansting och kommuner
ansvarar för genomförandet och ska erbjuda befolkningen de vaccinationer som
ingår i programmen kostnadsfritt. Bakgrunden till den här remissen är att i samband
med den nya reglering av nationella vaccinationsprogram som trädde i kraft 2013
ska de vaccinationer för riskgrupper som det sedan tidigare finns
rekommendationer eller motsvarande om prövas på nytt. I den här omgången har
Folkhälsomyndigheten prövat vaccination mot tuberkulos, pneumokockvaccination
och influensavaccination. För samtliga av dessa bedömer myndigheten att vaccinen
bör införas som särskilda vaccinationsprogram för riskgrupper.
Inom barn- och utbildningsförvaltningen har frågan handlagts inom elevhälsans
medicinska del och förvaltningens bedömning är att förslaget bör tillstyrkas.

Yrkanden
Jari Puustinen (M), Lillemor Nordh (C) och Monicka Larsson (V) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
_______
Utdrag till:
Kommunstyrelsen
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign
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BUN/2016:259

§ 49
Rapportering av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f
§ Lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS), kvartal 2 2016
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen och överlämnar ärendet
till Inspektionen för vård och omsorg, kommunfullmäktige och kommunens
revisorer.

Ärendebeskrivning
Enligt 28 f § Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska
rapportering ske kvartalsvis av alla beslut enligt 9 § LSS som inte verkställts inom
tre månader från beslutsdatum samt beslut där verkställigheten avbrutits och
uppehåller varit mer än tre månader. Rapporteringen ska ske till Inspektionen för
vård och omsorg, kommunens revisorer och kommunfullmäktige. Under perioden
finns ett beslut om boende för barn/unga i bostad med särskild service enligt 9 §
LSS som ej är verkställt på grund av att lämplig lokal för bostad saknas.

Yrkande
Jari Puustinen (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
_______
Utdrag till:
Inspektionen för vård och omsorg
Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen
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BUN/2016:378

§ 50
Nämndinitiativ - Inför kameraövervakning vid
brottsutsatta skolor
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att nämndinitiativet får framställas.

Sammanfattning
Mikael Nygren (SD) inkom 2016-08-17 med ett nämndinitiativ till barn- och
utbildningsnämnden. Nämndinitiativet lyder:
Inför kameraövervakning vid brottsutsatta skolor
Den senaste tiden har anlagda bränder vid kommunens skolor blivit ett växande
problemen. Tyvärr är det precis som vid anlagda bilbränder svårt att ställa någon
inför rätta då det allt för ofta saknas bevis. Ett sätt att öka chansen till fällande dom
är att införa kameraövervakning vid utsatta skolor. Utöver att det kan leda till att
färre pyromaner går lösa verkar det även förebyggande och trygghetsskapande. Var
på skolorna och i vilken omfattning kameraövervakningen ska ske tas fram i dialog
med respektive skolledning. Finansiering sker förslagsvis via ett äskande till
kommunstyrelsen.
Med anledning av detta föreslår jag barn- och utbildningsnämnden besluta följande:
- Att verka för att det i dialog med respektive skolledning införs
kameraövervakning vid brottsutsatta skolor.

Yrkande
Jari Puustinen (M) yrkar att nämndinitiativet ska få framställas.
_______
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BUN/2016:53

§ 51
Rapporter och meddelanden från barn- och
utbildningsnämndens förskole-, grundskole- och
gymnasieutskott
Förskoleutskottet
Deria Ilia (S) meddelar att förskoleutskottet vid ett av sina besök i maj märkt att det
på grund av trafiksituationen vid Nyforsgatans förskola kan behövas farthinder.
Utskottet har två besök inplanerade i augusti.
Faisal Hassan (MP) tillägger att förskolorna har väldigt olika förutsättningar för sin
verksamhet exempelvis vad gäller utemiljö och tillagningskök.

Grundskoleutskottet
Susann Karlsson (S) meddelar att grundskoleutskottet har en planering inför hösten
med omarbetade frågeställningar. De har haft ett avstämningsmöte med skolchef
och ska framöver fokusera på pedagogiskt ledarskap.

Gymnasieutskottet
Lillemor Nordh (C) meddelar att gymnasieutskottet inte haft något möte sedan förra
nämndsammanträdet. Det finns en planering för höstens arbeta och fokus är då
tänkt att läggas på studie- och yrkesvägledning och elevhälsa.
_______
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§ 52
Delegationsbeslut barn- och utbildningsnämnden
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden lägger delegationsrapport daterad 2016-08-10 till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Beslut fattade av barn- och utbildningsförvaltningen utifrån delegationsordningen
under perioden 2016-06-10 – 2016-08-10.
_______
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§ 53
Rapporter och meddelanden barn- och
utbildningsnämnden
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden lägger rapporten över rapporter och meddelanden
daterade 2016-08-10 till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Rapporter och meddelanden inkomna till barn- och utbildningsnämnden under
perioden 2016-06-04 – 2016-08-10.
_______
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