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Deria Ilia (S), Zahra Ismail Hassan (S), Daniel Alexandersson (S), Lennart
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Närvarande tjänstemän:
Åsa Lundkvist, förvaltningschef
Thomas Åkerblom, kvalitetschef
Anna Olofsson Carstedt, chef för förskolan
Karin Holmberg Lundin, chef för gymnasieskolan
Hans Ringström, chef för grundskolan
Susanne Bergman, personalföreträdare Lärarförbundet
Jessica Olsson, personalföreträdare Lärarnas Riksförbund
Nina Söderquist, nämndsekreterare
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§1

BUN/2015:399

Yttrande över medborgarförslag- ”Asfaltera
parkeringen till Vallby skola och fritidshem”
Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden förklarar medborgarförslaget vara besvarat.
2. Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i
uppdrag att låta utreda möjligheten till att asfaltera en del av parkeringen på
Vallby skola.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunstyrelsen daterat 2015-09-03 och
barn- och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att svara förslagsställaren.
Förslagställaren föreslår att den del av parkeringen som idag består av grus/sten
asfalteras. Man menar också att det dras in lera och skräp in i skolan och
fritidshemmet. Parkeringen utökades för ett par år sedan och då valdes inte asfalt
utan grus/sten som underlag.

Finansiering
Inom ramen för budget.

Yrkande
Ordförande Jari Puustinen (M) yrkar bifall till förslaget.

_______
Utdrag till:
Kommunstyrelsen
Förslagsställaren
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BUN/2015:453

Yttrande över förslag till Bredbandsstrategi för
Eskilstuna kommun
Beslut
1. Barn och utbildningsnämnden tillstyrker förslaget till Bredbandsstrategi för
Eskilstuna kommun.
2. Yttrandet överlämnas till kommunstyrelsen.

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

Ärendebeskrivning
Förslag till Bredbandsstrategi för Eskilstuna kommun har remitterats till barn- och
utbildningsnämnden för yttrande.
Yttrandet skall överlämnas till kommunstyrelsen senast 26 februari 2016.
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 17
november 2015. Av skrivelsen framgår att kommunledningskontoret fått i uppdrag
av kommunstyrelsen att ta fram ett förslag på ny bredbandsstrategi för hela
Eskilstuna kommun, inte enbart landsbygden som tidigare strategi var avgränsad
till. Strategin ska vara gemensam med Strängnäs kommun i tillämpliga delar.
Förslaget beskriver förutsättningar för bredbandsinfrastruktur och kommunens
möjligheter och hinder att agera på området. Kommunens viktigaste roll blir att
göra det möjligt för utbyggnad av fast och mobil bredbandsinfrastruktur, genom att
underlätta för marknadens aktörer att bygga ut infrastrukturen för de boendes,
företagens och samhällets nytta.
I förslaget sätts tre mål för önskad utveckling ifråga om tillgänglighet till fast och
mobil bredbandsinfrastruktur samt kommunens roll som leverantör av e-tjänster.
1. Mål: Tillgänglighet till fast bredbandsinfrastruktur ska öka
Mått: 90 % av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om
minst 100 Mbit/s senast år 2020. Årlig uppföljning baserat på PTS
kartläggning.
Eskilstuna – den stolta Fristaden
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2. Mål: Tillgänglighet till mobil bredbandsinfrastruktur ska öka.
Mått: 100 % tillgång till mobilt bredband år 2010 av 3G och 4, vilket
verifieras av egna mätningar.
3. Mål: Kommunen som tjänsteleverantör ska öka utbudet och
användandet av e-tjänster
Mått: 100 % av dem som har tillgång till det öppna stadsnätet ska vid
behov ges tillgång till ett Välfärdsbredband innan år 2017.
100 % av dem som har tillgång till andra operatörsstyrda nät ska vid behov
ges tillgång till ett Välfärdsbredband innan år 2018.
Antalet digitala välfärdstjänster som erbjuds vis bredband ska ha ökat till
år 2018.

Finansiering
Den insats i förslaget till bredbandsstrategi som, om det genomförs, behöver
finansieras med kommunala medel är en projektstödsfunktion för byalag. Den
föreslås vara gemensam för de samverkande fyra Mälarstäderna (Västerås,
Enköping, Strängnäs, Eskilstuna). Ett beslut om inrättande av en sådan funktion
blir ett senare ärende.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
En konsekvens av god tillgänglighet till bredbandsinfrastruktur är att
förutsättningarna för digitalt innanförskap ökar möjligheten till allas delaktighet i
samhället och möjligheten för barn och ungdomar att sköta dagens skolarbete.
Ambitionerna stämmer väl överens med målen i barn- och utbildningsnämndens
verksamhetsplan för 2016.

Yrkande
Mats Wernersson (S) yrkar bifall till förslaget.

_______
Utdrag till:
Kommunstyrelsen
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BUN/2016:31

Förslag till deltagande i projekt för utveckling av
forskningsbaserade läromedel i matematik
Beslut
1. Barn – och utbildningsnämnden deltar i projektet under perioden 1 juli 2016
– 30 juni 2019.
2. Barn- och utbildningsnämnden tillför 225 000 kr till projektet för perioden 1
juli – 31 december 2016. Finansieringen sker genom omfördelning från
Barn- och utbildningsnämndens ram 2016.
3. Barn- och utbildningsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att teckna avtal
med Mälardalens högskola om deltagande i projektet för perioden 1 juli
2016 – 30 juni 2019, med möjlighet till förlängning till och med 31
december 2020.
4. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen inbjuder
nämndens grundskolor, Torshälla Stads nämnds grundskolor och fristående
grundskolor i Eskilstuna kommun att delta i projektet.
5. Barn- och utbildningsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att avsätta 1
miljon kr 2017, 1 miljon kr 2018 och 500 000 kr 2019 för deltagande i
projektet. Finansieringen hanteras i samband med Årsplan 2017, 2018 och
2019.

Sammanfattning
Mälardalens högskola och Sparbanken Rekarne har inlett ett samarbete för att
utveckla forskningsbaserade läromedel i matematik för grundskola med
utgångspunkt i Eskilstuna kommun. För att ytterligare förstärka samarbetet föreslås
att Eskilstuna kommun medverkar i projektet och delfinansierar projektet med
totalt 3 miljoner kronor under perioden 1 juli 2016 – 30 juni 2019 med möjlighet
till förlängning till och med 31 december 2020. Eskilstuna kommun inbjuder
genom sin medverkan Barn- och utbildningsnämndens grundskolor, Torshälla
Stads nämnds grundskolor och fristående grundskolor i Eskilstuna kommun att
delta i projektet.
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Ärendebeskrivning
Mälardalens högskola och Sparbanken Rekarne har inlett ett samarbete för att
utveckla forskningsbaserade läromedel i matematik för grundskola med
utgångspunkt i Eskilstuna kommun. En forskargrupp på Mälardalens högskola har
påbörjat en förstudie finansierad av Sparbanken Rekarne. Förstudien ska vara klar i
juni 2016 då projektet går in i nästa fas som sträcker sig över fem år. Ett antal
utvalda skolor i Eskilstuna kommer att medverka med rektorer och lärare.
Sparbanken Rekarne delfinansierar projektet efter övergång från förstudie till
projektfas.
Förbättrade matematikkunskaper är en förutsättning för att säkerställa
Sveriges framtida behov av viktiga yrkesgrupper, såsom lärare, sjuksköterskor och
ingenjörer. Den kanske viktigaste orsaken till elevers försämrade resultat
i matematik är att det inom svensk skola helt saknas svenska forskningsbaserade
läromedel. Syftet med detta projekt är att bygga upp ett forskningsprogram
fokuserat på utveckling och implementering av vetenskapligt utvecklade läromedel
i matematik, som på ett effektivt sätt stödjer lärare och elever i
matematikundervisningen.
Projektet är indelat i tre faser:
a) Fas 1 består av att i en förberedande studie undersöka forskningsläget
samt etablera kontakter med skolor i Eskilstuna.
b) Fas 2 består av att i nära samarbete med lärare på skolor i Eskilstuna ta
fram forskningsbaserade läromedel i matematik.
c) Fas 3 består av utvecklingsfas med inriktning på matematikutbildning
i Sverige.
Ytterligare beskrivning av de tre faserna i projektet finns i bilaga – ”Toward a 21st
Century Mathematics Curriculum Resource”. I bilagan anges tidsperioder som har
förskjutits eftersom Fas 1 startar en månad senare än planerat.
Kommunen gör genom sin finansiering av projektet en viktig insats för
utvecklingen av forskningsbaserade läromedel i matematik. Genom Eskilstuna
kommuns bidrag till projektfinansiering ges möjlighet för grundskolor i Eskilstuna
kommun att delta i projektet och tillsammans med Mälardalens högskola utveckla
forskningsbaserade läromedel för högre måluppfyllelse och kunskapsutveckling
inom matematik. Både fristående grundskolor och kommunala grundskolor i
Eskilstuna kommun inbjuds till att delta i projektet.
Eskilstuna – den stolta Fristaden
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Förslaget är att Eskilstuna kommun delfinansierar projektet med totalt 3 miljoner
kronor under perioden 1 juli 2016 – 30 juni 2019 med möjlighet till förlängning till
och med 31 december 2020. Eskilstuna kommun delfinansierar projektet med
500 000 kr 2016, med 1 miljon kronor under 2017, med 1 miljon kronor under
2018 och med 500 000 kr under 2019.
Projektet startar under budgetåret 2016 och för att kunna delta vid projektstart den
1 juli 2016 föreslås att Eskilstuna kommuns bidrag med 500 000 kr till
projektfinansiering under 2016 görs genom omfördelning av 225 000 kr från Barnoch utbildningsnämndens budgetram, 50 000 kr från Torshälla Stads nämnds
budgetram och 225 000 kr från Kommunledningskontorets budgetram.
För delfinansiering under 2017-2019 föreslås att Kommunstyrelsen avsätter 1
miljon kr 2017, 1 miljon kr 2018 och 500 000 kr 2019 för deltagande i projektet.
Finansieringen hanteras i samband med Årsplan 2017, 2018 och 2019.

Yrkande
Ordförande Jari Puustinen (M) yrkar bifall till förslaget.
Faisal Hassan (MP) yrkar bifall till förslaget.

_______
Utdrag till:
Kommunstyrelsen
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BUN/2015:193

Rapportering av ej verkställda gynnade bistånds
beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f Lag om
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Perioden 2015-10-01-2015-12-31, kvartal 4
Beslut
Godkänna redovisningen och överlämna 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 f rån besluts datum samt beslut där verställigheten avbruttits och
uppehållet varit mer än tre månader. Rapporteringen ska ske till inspektionen för
vård och omsorg, kommunens revisorer och kommunfullmäktige.
Under perioden är alla beslut verkställda. Ett beslut är avslutat på grund av
avflyttning från kommunen.

Yrkande
Ordförande Jari Puustinen (M) yrkar bifall till rapporten enligt förslaget.

_______

Utdrag till:
Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer
Inspektionen för vård och omsorg
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BUN/2016:3

Barn- och utbildningsnämndens
verksamhetsberättelse och årsredovisning 2015
Beslut
1. Verksamhetsberättelsen för 2015 godkänns och överlämnas till
kommunstyrelsen.
2. Nämnden har i verksamhetsberättelsen för 2015 tagit med de pågående
åtaganden som gäller läsåret 2014/2015 samt åtaganden för hösten 2015.

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden redovisar 67 åtaganden i verksamhetsberättelsen för
2015. Vid verksamhetsårets utgång är totalt 22 åtaganden klara och uppsatt nivå
nådd. 41 åtaganden är antingen pågående eller visar förbättrad nivå men är ej i nivå
med uppsatta mål. Ett åtagande visar sämre resultat än väntat och tre åtaganden är
inte påbörjade.
Det höga antalet pågående åtaganden beror till stor del på att enheternas planering
sker läsårsvis. Det innebär att större delen av nämndens 1-åriga åtaganden kommer
att genomföras under läsåret 2015/2016, med slutrapport i delårsrapport 2 2016.
Barn- och utbildningsnämndens resultat för 2015 blev 51,5 miljoner kronor.
Nämnden kommer att ansöka om att få föra överskottet till 2016.

Ärendebeskrivning
Verksamhetsberättelsen för 2015 ska lämnas till kommunstyrelsen senast 23
februari. Verksamhetsberättelsen är utformad enligt anvisningar från
kommunledningskontoret.
Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse för 2015 omfattar följande:
- Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2015
- Resultatredovisning av över- och underskott 2015.
- Genomförd och planerad internationell verksamhet 2015 (bilaga 1).
- Säkerhetsarbetet 2015 med bilagor (bilaga 2)
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Yrkande
Ordförande Jari Puustinen finner att nämnden beslutar enligt framlagt förslag.

_______

Utdrag till:
Kommunstyrelsen
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BUN/2016:53

Rapporter och meddelanden från barn- och
utbildningsnämndens förskole-, grundskole- och
gymnasieutskott

Förskoleutskottet:
Inget att rapportera till dagens sammanträde.

Grundskoleutskottet:
Utskottets ordförande Susann Karlsson (S) informerar om att utskottet besökt
Hållsta och Mesta skolor den 15 december 2015. Den 2 februari 2016 besökte
utskottet Hammargärdets och Gillberga skolor.

Gymnasieutskottet:
Utskottets ordförande Lillemor Nordh (C) informerade om att utskottet haft en
workshop tillsammans med gymnasierektorerna den 22 januari 2016.

_______
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§7

BUN/2016:2

Delegationsbeslut barn- och utbildningsnämndens
sammanträde 2016-02-18
Delegation

Datum-period

2-5 FÖRVALTNINGSGEMENSAMMA ÄRENDEN
2. Allmänna förvaltningsärenden
2.2 Allmänna handlingar, överklaganden, yttranden
2.2.7 Yttrande till Skolinspektionen,
Dnr BUN/2015:428,429,,356,448,428,445,289
2015-11-30-16-01-12 (7)
2.4.1 Rätt att teckna avtal i nämndens namn
AGA
2015-12-03-12-21 (2)
Tullängsgymnasiet
2.4.8 Anmälan om vissa verksamheter enligt
Miljöbalken, Dnr BUN/2014:148
2016-01-12 (1)

3. HR-ärenden
3.1 Anställning/Avveckling

Antal av Namn
Område

Enhet

FÖRSKOLEOMRÅDE CENTRUM

Summ
a

Administration FSO Centrum
Krongatans förskola
Källgatans förskola
Nyforsgatans förskola
Rademachergatans förskola
Strigelns förskola
Tallåsens förskola
FÖRSKOLEOMRÅDE CENTRUM Summa
FÖRSKOLEOMRÅDE KOMPASSEN
Gillberga förskola
Hammargärdets förskola
Hällberga förskola
Kjula förskola
KÖK FSO KOMPASSEN
Vreta förskola
Ärla förskola

1
5
5
3
3
1
1
19
1
1
1
3
1
2
1
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FÖRSKOLEOMRÅDE KOMPASSEN Summa
FÖRSKOLEOMRÅDE NORR
Administration FSO Norr
Salvägens förskola
SKIFTINGEHUS FÖRSKOLA
Sundbyvägens förskola
Årbygatans förskola
FÖRSKOLEOMRÅDE NORR Summa
FÖRSKOLEOMRÅDE SÖDER
Berga förskola
Fröslundavägens förskola
Lagrådsgatans förskola
Mesta förskola
Stenby förskola
FÖRSKOLEOMRÅDE SÖDER Summa
FÖRSKOLEOMRÅDE VÄSTER
Blåklocksvägens förskola
Edlingevägens förskola
Ekenhillsvägens förskola
Flöjtvägens förskola
Gustavsborgsvägens förskola
Norrvallavägens förskola
Snickarvägens förskola
FÖRSKOLEOMRÅDE VÄSTER Summa
FÖRSKOLEOMRÅDE ÖSTER
Balsta förskola
Djurgårdens förskola
Hattmakarens förskola
Odlarens förskola
Stensborgsgatans förskola
Syrenens förskola
FÖRSKOLEOMRÅDE ÖSTER
Summa
FÖRVALTNINGSLEDNINGSKONTOR Gymnasieskola FÖ
HR FÖ
Kvalitet och Kommunikation
FÖ
Utv och gem elevhälsa FÖ
FÖRVALTNINGSLEDNINGSKONTOR Summa
GEMENSAMMA ENHETER
INTERKULTURELLA
ENHETEN
POOL
STÖD OCH SERVICE BOU
GEMENSAMMA ENHETER Summa
GYMNASIESKOLOR
REKARNE
RINMAN
ST ESKIL
GYMNASIESKOLOR Summa
(tom)
BJÖRKTORPSKOLAN
DJURGÅRDSSKOLAN
FAKTORIET SKOLA
FRÖSLUNDA SKOLA
HAMMARGÄRDET SKOLA

10
1
3
3
1
1
9
3
1
1
1
3
9
2
1
1
1
2
2
1
10
1
1
3
3
4
1
13
1
1
2
4
8
10
1
5
16
8
6
3
17
7
1
1
6
1
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HÅLLSTA SKOLA
HÄLLBY SKOLA
KJULA SKOLA
LAGERSBERGSSKOLAN
LUNDBYSKOLAN
PEDAGOGISKT CENTRUM
SKIFTINGEHUS SKOLA
SKOGSTORPSSKOLAN
SKOGSÄNGSSKOLAN
SLAGSTASKOLAN
SLOTTSSKOLAN
Stöd o utv pedagogik FSO
TEGELVIKEN SKOLA
VALLBY SKOLA
ÅRBYSKOLAN
ÄRLA SKOLA
ÄRSTASKOLAN
(tom) Summa
Totalsumma

3.1.2 Utse förstelärare
3.1.3 Utse ställföreträdare för chef
3.1.4 Anställning av obehörig lärare eller förskollärare för längre tid än 6 månader
3.1.10 Kvarstå i tjänst efter uppnådd pensionsålder
67 år

1
3
2
7
4
3
10
4
9
4
7
7
5
3
8
1
4
98
209

2015-12-15 (1)
2015-11-27-16-01-29 (38)
2016-01-04 (1)
2015-12-04 (1)

3.2 Ledigheter
3.2.1 Tjänstledighet till och med 12 månader

2016-01-04 (1)

3.3 Övriga personalärenden
3.3.8 Disciplinpåföljd, Dnr BUN/2015:58
3.3.17 Tjänsteresor utanför Sverige

2015-12-10-16-01-13 (3)
2015-11-26-16-02-02(17)

4. Ekonomi
4.1 Budget
4.1.3 Beslut om fastighetsrelaterad investering
med hyreskonsekvens
Marielundsskolan, Lagrådsgatans fsk,
Gredbys förskola, Balsta grindstuga,
Rinmangymnasiet
4.2.1 Beslut om kontantkort/handkassa

2015-09-24-12-18 (7)
2016-01-18 (1)
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6. FÖRSKOLAN
6.1 Organisation
6.1.4 Avtal om mottagande av barn från annan
kommun/placering av barn i annan kommun
Dnr BUN/2015:95,223,288,464
6.2 Barnen
6.2.1 Förtur till förskoleplats, för barn som av
fysiska, psykiska eller andra skäl behöver
särskilt stöd
6.2.2 Utökning av tid för barn som av fysiska,
psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd

2015-12-02-12-17 (8)

2015-12-10-16-01-15 (2)
2015-11-06-16-02-05(36)

7. Grundskolan, inkl skolbarnsomsorgen
7.1 Organisation
7.1.8 Placering av barn inom skolbarnsomsorg
2015-12-22-16-02-08(31)
7.1.10 Plats inom inskriven skolbarnsomsorg efter
åk 3
2015-11-26 (1)
7.1.13 Avtal om mottagande av elev från
annan kommun/placering av elev i annan
kommun, Dnr BUN/2015:465,313,223,288,
2015-11-20-16-02-02 (8)
2016:74,51
7.1.14 Avtal om särskild undervisning för elev
vid placering i annan kommun Dnr BUN/2016:48
2016-01-22 (1)
7.1.19 Utreda omständigheterna och i förekommande
fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för
att förhindra fortsatta trakasserier eller annan
kränkande behandling
Dnr BUN/2015:15,32,33,34,35,36,37,42,47,53,55,57,
65,80,85,163,192,219,237,2016:11,12,16,18,22,24,26,
27,30,62,63,67,
2015-12-03-16-02-01(224)
7.2 Eleverna
7.2.6 Bevakning av att elev fullgör sin skolgång
Dnr BUN/2015:49,100
2015-11-10-12-21 (13)
7.2.11 Förtur till plats inom skolbarnsomsorg samt
utökning av tid för barn som av fysiska, psykiska eller
andra skäl behöver särskilt stöd
2015-12-18-16-01-29 (16)
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8. GYMNASIESKOLAN
8.1 Organisation
8.1.8 Samverkansavtal
Dnr BUN/2015:229
8.2.5 Avtal om särskild undervisning för elev vid
placering i annan kommun

2015-01-07 (1)
2015-12-04 (1)

9. GRUNDSÄRSKOLAN OCH GYMNASIESÄRSKOLAN
9.2 Eleverna
9.2.1 Mottagande av elev inom grundsärskolan
2015-12-09-12-16 (3)

10. INSATSER FÖR FUNKTIONSHINDRADE BARN/UNGA
Enligt listor.

Rapporterade delegationsbeslut läggs till handlingarna efter nämndens
sammanträde.

_______

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

18(22)

2016-02-18

§8

BUN/2016:1

Rapporter och meddelande barn- och
utbildningsnämndens sammanträde 2016-02-18
Anmälan till huvudman om påbörjad utredning av kränkande behandling enligt
skollagen 2010:800 6 kap 10 §:
Berga förskola dnr BUN/2015:237 (1)
Björktorpsskolan dnr BUN/2015:80,2016:10 (5)
Djurgårdsskolan dnr BUN/2015:34,2016:11 (9)
Faktoriet dnr BUN/2016:12 (4)
Fröslundavägens förskola 2015:237,2016:13 (2)
Fröslunda skola dnr BUN/2015:32 (39)
Förskoleklass Hållsta skola dnr BUN/2015:219 (2)
Hållsta skola dnr BUN/2015:219,2016:68 (7)
Hällby skola dnr BUN/2016:16 (2)
Kjula skola dnr BUN/2016:17 (1)
Lagersbergsskolan dnr BUN/2015:53,2016:18 (18)
Förskoleklass Lagersbergsgatan dnr BUN/2016:18 (1)
Lundbyskolan dnr BUN/2015:192 (9)
Mesta skola dnr BUN/2015:85 (2)
Skiftingehus dnr BUN/2015:46 (4)
Skogstorpsskolan dnr BUN/2015:33,2016:22 (12)
Förskoleklass Skogsängsskolan dnr BUN/2015:163 (2)
Skogsängsskolan dnr BUN/2015:163,2016:23 (9)
Slagstaskolan dnr BUN/2015:65,2016:24 (6)
Stenby förskola dnr BUN/2016:30 (1)
Stålforsskolan dnr BUN/2015:36,2016:9 (8)
Tegelviken dnr BUN/2015:42,2016:26 (25)
Vallby skola dnr BUN/2016:66 (1)
Årbyskolan dnr BUN/2015:37,2016:27 (15)
Ärla skola dnr BUN/2015:55 (2)
Ärsta träningsskola dnr BUN/2016:24 (1)
Rekarnegymnasiet dnr 2015:35,2016:67 (2)
Rinmangymnasiet dnr 2016:46 (2)

Beslut från Skolverket, 2015-12-02. Statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar
karriärsteg för lärare 2015/2016. Dnr BUN/2015:59.
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Beslutsmeddelande från Skolverket, 2015-12-08. Statsbidrag för läxhjälp
huvudmän 2015. Dnr BUN/2015:354.
Beslutsmeddelande från Skolverket, 2015-12-08. Statsbidrag för sommarskola eller
undervisning under andra skollov 2015. Dnr BUN/2015:122.
Beslutsmeddelande från Skolverket, 2015-12-11. Statsbidrag för Lärarlyftet
höstterminen 2015. Dnr BUN/2015:460.
Beslutsmeddelande från Skolverket, 2015-12-08. Statsbidrag för avgifter till
International Baccalaureate Office. Dnr BUN/2015:442.
Beslut från Skolverket, 2015-12-11. Statsbidrag för behörighetsgivande utbildning
för lärare i yrkesämnen 2015. Dnr BUN/2015:63.
Beslut från Skolinspektionen, 2015-11-25. Anmälan om skolsituationen för en elev
vid Rekarnegymnasiet i Eskilstuna kommun. Dnr BUN/2015:445.
Beslut från Skolinspektionen, 2016-02-05. Anmälan gällande skolsituationen för en
elev vid Stålforsskolan i Eskilstuna kommun. Dnr BUN/2015:429.
Beslut från Skolinspektionen, 2016-01-28. Anmälan gällande skolsituationen för en
elev vid Djurgårdsskolan i Eskilstuna kommun. Dnr BUN/2015:356.
Beslut från Skolinspektionen, 2016-02-05. Uppföljning av beslut, Hållsta skola i
Eskilstuna kommun. Dnr BUN/2015:289.
Beslut från Skolinspektionen, 2016-01-28. Anmälan gällande skolsituationen för en
elev vid Skogstorpsskolan i Eskilstuna kommun. Dnr BUN/2016:60.
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, 2015-12-08. Dnr BUN/2014:146.
Begäran om yttrande från Barn- och elevombudet, 2015-12-03. Anmälan om
kränkande behandling vid Hållstaskolan, Eskilstuna kommun. Dnr BUN/2015:448.
Beslut från Barn- och elevombudet, 2015-12-08. Dnr BUN/2015:397.
Beslut från barn- och elevombudet, 2015-11-30. Dnr BUN/2015:390.
Beslut från Förvaltningsrätten i Linköping, 2016-01-29. Dnr BUN/2015:446.
Sju beslut om omedelbar avstängning i gymnasieskolan enligt skollagen.
Dnr BUN/2016:45.
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Meddelande och begäran om yttrande från Inspektionen för vård och omsorg.
Dnr BUN/2016:65.
Resultat från Arbetsmiljöverket, 2015-12-03. Gällande inspektionen den 2
december 2015, S:t Eskils gymnasium. Dnr BUN/2015:359.
Resultat från Arbetsmiljöverket, 2015-11-27. Gällande inspektionen den 25
november 2015, Lagersbergsskolan. Dnr BUN/2015:359.
Resultat från Arbetsmiljöverket, 2015-11-27. Gällande inspektionen den 26
november, Djurgårdsskolan. Dnr BUN/2015:359.
Överklagan gällande beslut om LSS-insats, beslut fattat 2015-11-16.
Dnr BUN/2015:447.
Överklagat beslut, Iustitia Assistans AB, 2015-12-28. Dnr BUN/2015:471.
Beslut från Länsstyrelsen, 2016-01-07. Avvisad anmälan. Dnr BUN/2016:39.
Protokoll från Svea Hovrätt, 2016-01-15. Dnr BUN/2013:524.
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige, 2015-11-26. Ny grafisk profil för
Eskilstuna kommun. Dnr BUN/2015:254.
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige, 2015-11-26. Anmälan av
medborgarförslag och förslag till beredning – ge barn i skola och förskoleklass,
med hemmavarande förälder, rätt till fritidsplats tio timmar i veckan.
Dnr BUN/2015:245.
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige, 2015-11-26. Kommungemensam
internkontroll 2016 för Eskilstuna kommun. Dnr BUN/2015:455.
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige, 2015-11-26. Miljöpolicy för Eskilstuna
kommunkoncern. Dnr BUN/2015:274.
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige, 2015-11-26. Komplettering av årsplan
2016 för Eskilstuna kommun. Dnr BUN/2015:294.
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige, 2015-12-10. Utredningsuppdrag om
uppgifts- och ansvarsfördelning mellan nämnder.
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Protokollsutdrag från kommunfullmäktige, 2015-12-10. Fördelning av
engångsbelopp utifrån regeringens förslag till extra ändringsbudget.
Eskilstuna kommuns redovisning av vidtagna åtgärder gällande elevs rätt till
stödinsatser, 2016-01-27. Dnr BUN/2015:286.

Registreringslistor från:
FSO Norr förskola, oktober-december 2015. Dnr BUN/2015:71
FSO Kompassen, november-december 2015. Dnr BUN/2015:72
Interkulturella enheten, oktober-november 2015. Dnr BUN/2015:194
Hammargärdet, juni 2015. Dnr BUN/2015:190
Hållsta skola, november 2015. Dnr BUN/2015:68
Kjula skola, november-december 2015. Dnr BUN/2015:413
Lagersbergsskolan, november-december 2015. Dnr BUN/2015:75
Mesta skola, november 2015. Dnr BUN/2015:67
Skiftingehus skola, oktober-december 2015. Dnr BUN/2015:143
Skogsängsskolan, november 2015. Dnr BUN/2015:140
Slottsskolan, november 2015. Dnr BUN/2015:76
Stålforsskolan, november 2015. Dnr BUN/2015:73
Stödcentrum, december-januari 2015. Dnr BUN/2015:216
Tegelviken, november 2015. Dnr BUN/2015:74
Ärla och Hällberga, november-december 2015. Dnr BUN/2015:231
Rinmangymnasiet, november 2015. Dnr BUN/2015:132
S:t Eskils gymnasium, november 2015. Dnr BUN/2015:78

Rapporter och meddelanden läggs till handlingarna efter nämndens sammanträde.

_______
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BUN/2016:54

Övriga frågor
Ledamoten Monicka Larsson (V) har via elektronisk post ställt följande fråga till
nämnden:
”Kommer Eskilstuna kommun att få ta del av regeringens lågstadiesatsning för åren
2015, 2016 och 2017?
I så fall med vilket belopp för vart och ett av dessa år?
Kommer nedskärningarna i grundskolan att medföra att vi ej får ta del av dessa
pengar?”.
Hon fick svar vid dagens nämndsammanträde.

_______
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