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Plats och tid

Rinmansalen, Stadshuset 08:30 - 11:47 (ajournerat 10:05-10:22)

Beslutande

Jari Puustinen (M), ordförande
Majo Kuusikoski (S), 1:e vice ordf
Susann Karlsson (S)
Daniel Alexandersson (S) ersätter Mats Wernersson (S)
Thomas Ackelid (S)
Sten Widerholm (S) ersätter Zahra Ismail Hassan (S)
Patrick Sannetjärn (M)
Elin Blomberg (SD) ersätter Servat Barzangi (M) §§ 1-2
Servat Barzangi (M) §§ 3-15
Ilham Mahmood (M) ersätter Rebaz Sanar (M) §§ 3-15
Lillemor Nordh (C)
Pamela Nordberg (S) ersätter Faisal Hassan (MP) §§ 3-15
Monicka Larsson (V)
Elin Blomberg (SD) ersätter Niklas Frykman (L) §§ 3-15
Mikael Nygren (SD)

Insynsplats

Kim Fredriksson (SD), oppositionsråd

Övriga närvarande

Ingrid Sköldmo, förvaltningschef
Monica Yngerlöv Krantz, ekonomichef
Thomas Åkerblom, kvalitetschef
Lena Karlsson, HR-chef
Ulrika Adamsson, tillförordnad skolchef för förskolan

Utses att justera

Monicka Larsson

Justeringens plats
och tid

Fredag 16 februari 2018, 08:30, Förvaltningskontoret
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Sekreterare
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...........................................................................................
Jan-Olof Ruuska
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Ordförande

Jari Puustinen
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Justerande

Monicka Larsson
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Hans Ringstöm, skolchef för grundskolan
Karin Holmberg Lundin, skolchef för gymnasieskolan
Johan Lindeberg, biträdande skolchef för grundskolan
Jenny Ericsson, controller
Marie Johansson, kommunikationsstrateg
Anna Enander, arbetsledare Eskilstuna Direkt
Susanne Bergman, personalföreträdare
Ulrika Rytterström, personalföreträdare
Jan-Olof Ruuska, nämndsekreterare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

2(30)

Barn- och utbildningsnämnden

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

3(30)

2018-02-13

BUN/2018:107

§1
Barn- och utbildningsnämndens
verksamhetberättelse 2017
Beslut
Verksamhetsberättelsen för 2017 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden redovisar 62 åtaganden i verksamhetsberättelsen för 2017.
Vid verksamhetsårets utgång är totalt 29 åtaganden klara och uppsatt nivå nådd. 27
åtaganden är antingen pågående eller visar förbättrad nivå men är ej i nivå med uppsatta
mål. Sex åtaganden är inte påbörjade.
Det höga antalet pågående åtaganden beror till stor del på att enheternas planering sker
läsårsvis. Det innebär att en del av nämndens 1-åriga åtaganden kommer att genomföras
under våren 2018.
Barn- och utbildningsnämndens resultat för 2017 blev -16 miljoner kronor.

Ärendet
Verksamhetsberättelsen för 2017 ska lämnas till kommunstyrelsen senast 22 februari.
Verksamhetsberättelsen är utformad enligt anvisningar från kommunledningskontoret.
Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse för 2017 omfattar följande:
-

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2017
Resultatredovisning av över- och underskott 2017.

Yrkanden
Jari Puustinen (M), Lillemor Nordh (C) och Majo Kuusikoski (S) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
________
Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign
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BUN/2016:255, BUN/2018:108

§2
Kompetensförsörjningsplan BoU 2018
Beslut
Kompetensförsörjningsplan 2018 antas.

Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2016-03-01 § 38 att förvaltningarna årligen ska ta fram en
kompetensförsörjningsplan. För att nå verksamhetens mål och säkerställa
organisationens behov av rätt kompetens på kort och lång sikt är arbete med strategisk
kompetensförsörjning en förutsättning. För att kunna arbeta strategiskt med
kompetensförsörjning krävs ett systematiskt arbete med omvärldsanalys, analys av
organisationens mål, uppdrag och kompetenser.
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till en kompetensförsörjningsplan för 2018.

Yrkande
Jari Puustinen (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
________________
Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign
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BUN/2017:527

§3
Motion - Humanistiskt gymnasieprogram
(KSKF/2017:572)
Beslut
Yttrandet antas och skickas till kommunstyrelsen.

Förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.

Yttrande
Humanistiska programmet togs bort från programutbudet i Eskilstuna i och med
införandet av den nya läroplanen för gymnasiet höstterminen 2011. Bedömningen
förvaltningen då gjorde var att intresset för det programmet bland åk 9-eleverna var
mycket litet baserat på erfarenheterna från gymnasiet före 2011.
I Örebro, som det refereras till i motionen, har programmet nu lagts ned och i
Västerås finns programmet på Rudbeckianska gymnasiet med ett årligt intag på
ungefär 18 elever. Sett till Eskilstunas storlek avseende invånarantalet i jämförelse med
Västerås torde antalet intresserade elever i Eskilstuna understiga det antalet och det
blir då svårt att få ekonomisk bärighet för programmet.
De ungdomar i Eskilstuna som är intresserade av Humanistiska programmet har
möjlighet att läsa detta på Europaskolan i Strängnäs dit kommunikationerna är
utmärkta, vilket sker redan idag. Barn- och utbildningsnämnden föreslår därför
kommunfullmäktige att avslå motionen.

Ärendet
Niklas Frykman (L) har lämnat in en motion med yrkande om att kommunstyrelsen
ska få i uppdrag att utreda förutsättningarna för att återinföra det Humanistiska
programmet i Eskilstuna gymnasieskola. Kommunfullmäktige har remitterat ärendet
till kommunstyrelsen för beredning och kommunstyrelsen har remitterat det till barnoch utbildningsnämnden för yttrande.

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign
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Yrkanden
Jari Puustinen (M), Lillemor Nordh (C) och Majo Kuusikoski (S) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.

________
Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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BUN/2017:528

§4
Motion - Inrätta lektorstjänster i gymnasieskolan
(KSKF/2017:551)
Beslut
Yttrandet antas och skickas till kommunstyrelsen.

Förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.

Yttrande
När karriärtjänstreformen genomfördes gjorde barn- och utbildningsförvaltningen i
dialog med skolenheterna bedömningen att denna satsning på bästa sätt skulle komma
våra verksamheter till gagn genom att inrätta förstelärartjänster.
För närvarande finns 37 förstelärare inom olika utvecklingsområden på våra
gymnasieskolor. Deras uppgift är först och främst att bedriva undervisning och utöver
det stötta skolledningen i det systematiska kvalitetsarbetet genom sina uppdrag som
formuleras tillsammans med skolledningen med målet att öka elevernas
måluppfyllelse.
Våra skolor är stora och det behövs så många som det ges möjlighet till att dela på
denna viktiga uppgift. Att införa lektorstjänster i den grad som motionen föreslår
skulle få konsekvensen att det skulle bli betydligt färre förstelärare eftersom
lektorstjänsterna kostar dubbelt så mycket för våra verksamheter.
Samarbetet med Mälardalens Högskola och andra lärosäten sker i andra sammanhang
så kontakten med akademien finns men i annan form. Barn- och utbildningsnämnden
föreslår därför kommunfullmäktige att avslå motionen.

Ärendet
Niklas Frykman (L) har lämnat in en motion med yrkande om att inrätta
lektorstjänster i gymnasieskolan. Barn- och utbildningsnämnden har beretts tillfälle att
yttra sig över motionen.
I motionen yrkas följande:
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden uppdras att inrätta lektorstjänster i
gymnasieskolan.
Barn- och utbildningsnämnden uppdras att utreda möjligheten för samt upprätta
ett utvecklingsprogram för att låta lämpliga och intresserade ämneslärare läsa in
lektorskompetens.

Yrkande
Jari Puustinen (M) och Majo Kuusikoski (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

_________
Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen

Mötet ajourneras 10:05-10:22

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign
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BUN/2017:592

§5
Motion - Ung omsorg - inlämnad av L
(KSKF/2017:644)
Beslut
Yttrandet antas.

Förslag till Kommunfullmäktige
Motionen antas.

Yttrande
Ung omsorg startades av tre ungdomar som ett företagsprojekt för 10 år sedan. Ung
omsorg organiserar grupper av ungdomar som leds av en några år äldre teamledare.
Ungdomarna samarbetar med äldreboenden för att förbättra den sociala samvaron på
äldreboenden. Exempel på aktiviteter de genomför är allsång, hjälp med att läsa
tidningen och spela spel. Ungdomarna ersätter inte ordinarie personal utan är ett
värdfullt och uppskattat komplement.
Verksamheten faller egentligen inte in inom nämndens ansvarsområde skola och
förskola men nämnden bedömer i alla fall att verksamheten inte bara kan tillföra de
äldre ett mervärde utan även att de unga som engageras ges ett mervärde genom att de
engageras i meningsfulla aktiviteter.
Nämnden ser positivt på att en utredning om framtida samarbete genomförs.

Ärendet
Erika Rydja Sandvik (L) har den 26 oktober 2017 lämnat in en motion – Ung omsorg.
Motionären yrkar på följande:
- Att kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med berörd nämnd utreda ett
framtida samarbete med Ung omsorg inom kommunens äldreboenden med syfte
att påbörja ett samarbete.

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Motionen remitterades av kommunfullmäktige till kommunstyrelsen för beredning
som i sin tur remitterade ärendet till: arbetsmarkand- och vuxenutbildningsnämnden,
barn- och utbildningsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden.

Yrkande
Jari Puustinen (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

__________
Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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BUN/2017:579

§6
Ansökan om skolpeng för utlandsstudier via Sofia
distans
Beslut
Ansökan avslås.

Ärendet
En ansökan om att ta med sig skolpengen utomlands för studier via Sofia Distans har
inkommit till barn- och utbildningsnämnden den 8 december 2017. Eleven som
ansökan gäller, går i åk 8. Enligt ansökan planerar familjen att vistas fem månader på
Teneriffa under skoltermin 2 år 2018. Familjen önskar få miljöombyte och uppleva en
annan kultur. Vårdnadshavarna har gett in information om studier via Sofia distans
och Svenska skolan Teneriffa.
Det finns ingen skyldighet i skollagen eller annan författning för en kommun att
finansiera skolgång utanför landets gränser. Det finns inte heller några lokala riktlinjer
gällande detta i Eskilstuna kommun för elever i grundskolan och någon dylik ansökan
om bidrag för grundskolestudier utomlands har inte beviljats tidigare i kommunen.
Upplysningsvis kan tilläggas att eftersom skolplikt råder är det i de flesta fall utifrån
skollagen inte möjligt för en grundskoleelev att under pågående termin åka en längre
period utomlands. Ett undantag är fullgörande av skolplikten på annat sätt enligt 24
kap. 23-25 §§ Skollagen (2010:800). Medgivande ska lämnas om verksamheten
framstår som ett fullgott alternativ till ordinarie undervisning, behovet av insyn i
verksamheten kan tillgodoses och det finns synnerliga skäl. Kraven är således högt
ställda och denna bestämmelse är avsedd att tillämpas ytterst restriktivt. Vid
medgivande om skolpliktens fullgörande på annat sätt har kommunen ingen skyldighet
att finansiera utbildningen, dvs. skolpeng utgår inte.
Skolplikten upphör enligt barn- och utbildningsförvaltningens praxis vid sex månaders
utlandsvistelse i fall som bedöms som s.k. varaktig vistelse utomlands enligt 7 kap. 2 §
andra stycket skollagen. Hemkommunens ansvar för elevens utbildning, inklusive
finansiering av denna, upphör då och eleverna skrivs ut från aktuell skola.
Vårdnadshavarnas skyldighet att tillgodose barnets rätt till utbildning enligt 6 kap. 2 §
Föräldrabalken kvarstår. När familjen återvänder till Sverige råder åter skolplikt och de
måste då ånyo ansöka om skolplacering för barnet.
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanfattningsvis är det alltså i de flesta fall pga. skolplikt inte möjligt för en
grundskoleelev att under pågående termin vistas längre tider utomlands. Någon
skolpeng utgår inte heller vid sådana vistelser.
Mot bakgrund av att det inte finns någon lagstadgad skyldighet för kommunen att
finansiera grundskolestudier utomlands, inga lokala riktlinjer om detta och inte heller
någon tidigare lokal praxis av att bevilja dylikt föreslås barn- och utbildningsnämnden
avslå aktuell ansökan om skolpeng för skolgång på Teneriffa.

Yrkande
Jari Puustinen (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
______
Beslutet skickas till: Sökanden

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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BUN/2017:590

§7
Medborgarförslag - Återgå till 15 timmar per vecka
för barn i förskola vars föräldrar är arbetssökande
(KSKF/2017:643)
Beslut
Medborgarförslaget avslås.

Ärendet
Ett medborgarförslag om att återgå till 15 timmar per vecka för barn i förskola vars
föräldrar är arbetssökande, har lämnats in till kommunfullmäktige den 3 november
2017. Kommunledningskontorets granskning visar att förslaget uppfyller de formella
krav som ställs på medborgarförslag och att det därmed ska behandlas av kommunen.
Kommunledningskontoret föreslog att medborgarförslaget skulle överlämnas till barnoch utbildningsnämnden för beslut vilket också Kommunfullmäktige beslutade den 23
november 2017.
Enligt skollagen ska förskolan 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§)
I skollagen står även att 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§.)
Barn- och utbildningsnämndens beslutade 2016-09-15 § 56 i ärende BUN/2015:247:
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.
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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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.
Fullmäktige beslutade därefter 2017-02-09 § 15 i ärende KSKF/2016:510:
1. Från 2018 utökas nävarotiden från 15 timmar/vecka till 25 timmar/vecka för
barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga. Beslutet gäller för både
kommunala och fristående förskolor i Eskilstuna.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att justera de ekonomiska ramarna till förskolan
från 2018 för att utöka nävarotiden från 15 timmar/vecka till 25 timmar/vecka
för barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga för både kommunala och
fristående förskolor i Eskilstuna.
3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att revidera kö- och avgiftsreglerna.
4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur stor del av budgetramen för
förskolan som ska vara strukturtillägg samt vilka kriterier som ska ligga till grund
för strukturtillägg.
5. Barngruppernas faktiska storlek påverkas inte negativt och andelen utbildad
personal bibehålls. Förslaget finansieras fullt ut genom förstärkt budgetram för
förskolan.
I utredningen inför beslutet lyftes bland annat att en utökning av tiden i förskolan för
barn som idag enbart har rätt till de lagstadgade 15-timmarna/vecka syftar till att ge
barn fler tillfällen att i samspel med andra barn och vuxna på förskolan stimuleras i sin
utveckling och sitt lärande. En utökning av tid kan också motverka ett utanförskap
och det ger positiva signaler till vårdnadshavare att förskolan är det första steget i
skolväsendet.
Att ge alla barn som går i Eskilstunas förskolor större möjlighet till utveckling och
lärande genom mer tid på förskolan, bidrar på sikt till kommunens mål, höjd
utbildningsnivå.
Sammantaget innebär det att medborgarförslaget bör avslås.

Yrkande
Jari Puustinen (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
________
Beslutet skickas till: Förslagsställaren och Kommunstyrelsen
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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BUN/2017:591

§8
Medborgarförslag - Slopa närhetsprincipen vid
intagning till högstadieskolor i Eskilstuna
(KSKF/2017:590)
Beslut
Medborgarförslaget avslås.

Ärendet
Ett medborgarförslag om att slopa närhetsprincipen vid antagning till kommunens
högstadieskolor har lämnats in till kommunfullmäktige den 26 oktober 2017. Förslaget
har av kommunfullmäktige den 16 november 2017 överlämnats till barn- och
utbildningsnämnden för beslut.
Enligt medborgarförslaget ska närhetsprincipen slopas för att ersättas av lottning eller
annat alternativ vid antagning till kommunens högstadieskolor. Som skäl till förslaget
anges att elever med vårdnadshavare som valt att bosätta sig utanför stadskärnan
endast har ett val till skola för sina högstadiebarn medan en familj som bor centralt
kan välja och vraka med hjälp av närhetsprincipen. En effekt av detta blir enligt
förslagsgivaren att friskolorna vinner elever.
Enligt skollagens grundläggande bestämmelser om skolplacering ska en elev i första
hand placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar
att eleven ska gå. Om önskade placering skulle medföra att en annan elevs berättigade
krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen
placera eleven vid en annan skolenhet inom sin grundskola (9 kap. 15 § skollagen, 10
kap. 30 § skollagen (2010:800)). Formuleringen ”elevs berättigade krav på placering
vid en skolenhet nära hemmet” ger uttryck för det som i rättspraxis kallas
närhetsprincipen.
Närhetsprincipen kan även sägas ha fått ett övergripande uttryck i 10 kap. 29 § första
stycket skollagen om att varje kommun är skyldig att vid utformningen av sin
grundskola beakta vad som är ändamålsenligt från kommunikationssynpunkt för
eleverna. Här har Eskilstuna kommun vid skolplaceringar valt att utgå från ett system
med upptagningsområden och anvisade skolor. Noteras kan även att bestämmelsen
om rätt till skolskjuts i skollagen är knuten till att eleven går i den skola där
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign
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kommunen skulle ha placerat eleven om något önskemål om placering inte framställts,
dvs. förutsätter ett system med anvisade skolor (10 kap. 32 § andra stycket skollagen).
Närhetsprincipen vid skolplaceringar har utformats i rättspraxis. Högsta
förvaltningsdomstolen, HFD, har uttalat att innebörden får antas vara beroende av de
lokala förhållandena, varför det i första hand får anses ankomma på varje kommun att
för sig bestämma vilka kriterier som ska gälla, med beaktande av faktorer som t.ex.
elevernas ålder och avståndet mellan hemmet och olika tillgängliga skolor (HFD 2015
ref 50). HFD fastslog samtidigt att absolut närhet inte kan användas som urvalsmetod,
dvs. att elever som bor närmast en viss skola inte enbart av detta skäl kan ges
företräde framför andra sökande. Av detta kan utläsas att det är relativ närhet som
gäller.
Eftersom de grundläggande bestämmelserna om skolplacering i skollagen ger uttryck
för närhetsprincipen vore det lagstridigt av kommunen att bortse från denna princip
vid skolplaceringar. Lottning eller något annat alternativ kan därför aldrig ersätta
närhetsprincipen. Skolplaceringsbeslut som inte beaktat närhetsprincipen skulle
upphävas av överklagandeinstanser, kommunens system för skolplaceringar
ogiltigförklaras och Skolinspektionen rikta allvarlig kritik mot en kommun som satte
närhetsprincipen ur spel i samband med skolvalet.
Mot bakgrund av detta föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att barn- och
utbildningsnämnden avslår medborgarförslaget om att slopa närhetsprincipen vid
antagning till högstadieskolor.

Yrkande
Jari Puustinen (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

______________
Beslutet skickas till förslagsställaren och kommunstyrelsen
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BUN/2018:139

§9
Ansökan om nationellt godkänd idrottsutbildning
Beslut
1. Ansökan om nationellt godkänd idrottsutbildning i handboll godkänns.
2. Ansökan om nationellt godkänd idrottsutbildning i fotboll godkänns.
3. Ansökan om nationellt godkänd idrottsutbildning i simning godkänns.

Sammanfattning
En kommun eller en enskild huvudman får ansöka om Nationellt godkänd
IdrottsUtbildning (NIU) hos Statens skolverk för perioder om fyra år i specifika
idrotter. Eskilstuna kommun har sedan 2011 sökt och godkänts i två omgångar av
Skolverket för idrotterna handboll och fotboll och söker nu förlängning för
tidsperioden 2019-2022. Till dessa idrotter förs nu även simning efter ett klartecken
från Svenska Simförbundet. Totalt handlar det om 35 årsplatser fördelade mellan
idrotterna (handboll 16, fotboll 15, simning 4) vilket innebär totalt 105 platser på
treårsbasis under tidsperioden 2019-2022, om ansökan beviljas av Skolverket.

Ärendet
Nationell Godkänd IdrottsUtbildning (NIU) är en avvikelse från övriga nationella
gymnasieprogram och ansöks av huvudmannen i två steg:
-

Respektive specialidrottsförbund granskar verksamheten kvalitetsmässigt innan ett
beslut om godkännande samt platsantal tilldelas huvudmannen.
Detta beslut ligger sedan i sin tur som grund för den ansökan som slutligen görs
till Skolverket om att få starta NIU i perioder om fyra år.

Utbildningen kan genomföras på alla program och i Eskilstuna kommun erbjuds den
på programmen Samhällsvetenskap, Ekonomi, Naturvetenskap, Bygg och anläggning,
Fordon, Handel, Barn- och fritid samt Vård- och omsorg.
Idrottsdelen omfattar minst 400 av 2500 poäng i den individuella studieplanen för
eleverna och med möjlighet att genomföra den som en utökning av studieplanen.
Eskilstuna kommun har sedan 2011 genomfört NIU fotboll och handboll i två
perioder med utmärkta resultat både idrottsmässigt och studieresultat. Nu läggs även
simning till ansökan till Skolverket efter ett godkännande av Svenska Simförbundet för
en ny fyraårsperiod.
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Finansiering
NIU finansieras som övriga program via á-pris med ett påslag för lagidrotter med
12500 kronor/elev och år samt 15000 kronor för individuella sporter. Påslaget
motiveras av fördyring när det gäller utrustning, tränare och hyra av
träningsanläggningar.

Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv
organisation
NIU vänder sig till både pojkar och flickor och det finns riktlinjer och en tydlig
ambition från specialidrottsförbunden och huvudmannen att utbildningsformen ska
sträva efter en jämn könsfördelning.

Yrkande
Sten Widerholm (S), Lillemor Nordh (C), Majo Kuusikoski (S), Monicka Larsson (V),
Servat Barzangi (M) och Jari Puustinen (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

______________
Beslutet skickas till: Rekarnegymnasiet
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BUN/2017:237

§ 10
Rapportering av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS) 2017

Beslut
Redovisningen godkänns och ärendet överlämnas till Inspektionen för vård och
omsorg, kommunfullmäktige och kommunens revisorer.

Ärendet
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 besluts datum samt beslut där verkställigheten avbrutits och uppehållet
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§8 som ej är verkställt på grund av att bostadplats saknas. Ett
kontaktpersonsuppdrag är ej verkställd, då brukaren har avsagt sig insatsen.

______________
Beslutet skickas till: Inspektionen för vård och omsorg, kommunfullmäktige och kommunens revisorer.
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BUN/2018:131, BUN/2018:83

§ 11
Delegationsbeslutsrapporter 2018
Beslut
Delegationsbeslutsrapportering till nämnden daterad 2018-01-30 läggs till
handlingarna.

Delegationsbeslutsrapportering 2018-01-30
Delegation

Datum-period

1. NÄMNDENS INTERNA ARBETE
1.1. Brådskande ärende. BUN/2018:131

2018-01-22 (1)

2. ALLMÄNNA FÖRVALTNINGSÄRENDEN
2.2. Allmänna handlingar, Överklaganden, Yttranden
2.2.6. Yttrande till Skolverket, Skolinspektionen, Inspektionen för Vård och omsorg
IVO, Diskrimineringsombudsmannen och Datainspektionen
2017-12-01 – 2018-01-23 (4)
2.4. Övrig administration
2.4.1. Rätt att teckna avtal i nämndens namn
2017- 12-01 – 2018-01-22 (12)
3. HR-ÄRENDEN
3.1. Anställning/avveckling
3.1.1. Anställning (december 2017)
Enhet
Alvägens förskola
DJURGÅRDENS FÖRSKOLA
DJURGÅRDSSKOLAN
EDVARDSLUNDSSKOLAN
FRISTADSSKOLAN
FRÖSLUNDA SKOLA
GILLBERGA SKOLA
GÖKSTENSSKOLAN
Hattmakarens förskola
KJULA SKOLA
KOSTENHETEN BOU
Kälkbacksvägens förskola

Summa
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
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KÖK FSO KOMPASSEN
KÖK FSO VÄSTER
Ledning FÖ
LUNDBYSKOLAN
POOL
REKARNE
Skeppets förskola
SKOGSÄNGSSKOLAN
SLAGSTASKOLAN
SLOTTSSKOLAN
Stenby förskola
Stensborgsgatans förskola
Tallåsens förskola
TEGELVIKEN SKOLA
Tunavallens förskola
Totalsumma
3.1.2. Utse förstelärare
3.1.3. Utse ställföreträdare för chef
3.3.17. Tjänsteresor utanför Sverige

Sida

1
1
1
1
1
3
1
5
1
3
2
1
1
1
1
39
2018-01-09 - 2018-01-09 (2)
2017-12-13 – 2018-01-25(22)
2017-12-05 – 2018-01-23 (12)

6. FÖRSKOLAN
6.1 Organisation
6.1.4 Avtal om mottagnade av barn från annan
kommun/placering av barn i annan kommun
2017-12-20 - 2017-12-27 (3)
6.2. Barnen
6.2.1. Förtur till förskoleplats, för barn som av fysiska,
psykiska eller andra skäl behöver särskilt
stöd
2017-12-05 - 2018-01-19 (3)
6.2.2. Utökning av tid för barn som av fysiska, psykiska
eller andra skäl behöver särskilt stöd
2018-01-04 – 2018-01-17(3)
7. GRUNDSKOLAN
7.1. Organisation
7.1.8. Placering av barn inom skolbarnomsorg
2017-12-13 – 2018-01-23 (20)
7.1.10. Plats inom inskriven skolbarnomsorg efter åk 3 2017-12-11 - 2018-01-08 (15)
7.1.12. Mottagande av elev från annan kommun
2017-12-22 - 2017-12-22 (4)
7.1.13 Avtal om mottagande av elev från annan
kommun/placering av elev i annan kommun
2017-11-13 – 2017-11-24(1)
7.1.15. Yttrande i samband med mottagande i annan kommun
2017-12-15 - 2018-01-04 (2)
7.1.19. Utreda omständigheterna och i förekommande
fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att
förhindra fortsatta trakasserier (inklusive sexuella trakasserier)
eller kränkande behandling. Dnr BUN/2017:1, 2, 3, 5, 6, 8, 9,10, 11, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 28, 344, 353
2017-11-29 – 2018-01-03(141)
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7.2. Eleverna
7. 2.6. Bevakning av att elev fullgör sin skolgång
2017-11-27 – 2017-12-01 (8)
Rapportering av ogiltig frånvaro
2017-11-28 – 2017-11-29 (4)
Uppföljning av ogiltig frånvaro
2017-11-27 – 2017-12-01 (4)
7.2.11. Förtur till plats inom skolbarnomsorg samt
utökning av tid för barn som av fysiska, psykiska eller
andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form
av sådan utbildning
2017-12-06 - 2018-01-17 (15)
7.2.12 Beslut om omsorg under tid då förskola eller
fritidshem inte erbjuds
2018-01-15 - 2018-01-23 (2)
8. GYMNASIESKOLAN
8.1. Organisation
8.1.6. Avtal om interkommunal ersättning vid placering
av elev i annan kommun
9. GRUND- OCH GYMNASIESÄRSKOLAN
9.2. Eleverna
9.2.1. Mottagande av elev inom grundsärskolan
9.2.2. Mottagande/placering inom gymnasiesärskolan

2018-01-11 (1)

2018-01-24 – 2018-01-24 (5)
2017-12-18 (1)

______
Rapporterade delegationsbeslut läggs till handlingarna efter nämndens sammanträde

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

23(30)

2018-02-13

BUN/2018:84

§ 12
Rapporter och meddelanden till barn- och
utbildningsnämnden 2018
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden lägger rapporter och meddelanden daterade 2018-0131 till handlingarna.

Rapporter och meddelanden 2018-01-31
Anmälan från förskolechef/rektor till huvudman om påbörjad utredning av kränkande
behandling/trakasseri/diskriminering, enligt Skollag (2010:800) 6 kap 10 §, eller
Diskrimineringslag (2008:567):
Björktorpsskolan (6)
Djurgårdsskolan (5)
Edvardslundsskolan (3)
Faktoriet (3)
Fristadsskolan(1)
Fröslundaskolan/Skjulstaskolan (1)
Förskolan (1)
Gillberga skola (2)
Gökstensskolan (14)
Lagersbergsskolan (8)
Lundbyskolan (2)
Hällberga skola (1)
Hällby skola (4)
Kjula skola(2)
Mesta skola (21)
Rekarnegymnasiet (3)
Rinmangymnasiet (2)
Skiftingehus skola (5)
Skogstorpsskolan (12)
Skogsängsskolan (4)
Slagstaskolan (5)
Slottsskolan (31)
Stålforsskolan (10)
Tegelvikens skola (8)

BUN/2017:1
BUN/2017:2
BUN/2017:353
BUN/2017:3
BUN/2017:398
BUN/2017:4
BUN/2017:25
BUN/2017:5
BUN/2017:344
BUN/2017:9
BUN/2017:10
BUN/2017:6
BUN/2017:7
BUN/2017:8
BUN/2017:11
BUN/2017:28
BUN/2017:27
BUN/2017:12
BUN/2017:14
BUN/2017:13
BUN/2017:15
BUN/2017:16
BUN/2017:17
BUN/2017:18
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Årbyskolan (12)
Ärla skola (3)

BUN/2017:19
BUN/2017:20

Registreringslistor från:
Djurgårdsskolan
Fröslundaskolan
Hållsta skola
Hällberga skola
Hällby skola
Kjula skola
FSO Kompassen
Lundbysskolan
Mesta skola
Pedagogiskt centrum
Rekarnegymnasiet
Rinmansgymnasiet
S:t Eskils gymnasium
Skogstorpsskolan
Skogsängsskolan
Slottsskolan
Stålforsskolan
Tegelvikens skola
Tuna skolområde
Årbyskolan
FSO Öster

BUN/2017:37
BUN/2017:39
BUN/2017:41
BUN/2017:42
BUN/2017:43
BUN/2017:44
BUN/2017:30
BUN/2017:46
BUN/2017:47
BUN/2017:48
BUN/2017:62
BUN/2017:61
BUN/2017:63
BUN/2017:50
BUN/2017:51
BUN/2017:53
BUN/2017:54
BUN/2017:55
BUN/2017:56
BUN/2017:58
BUN/2017:35

Sammanställningar:
1. Sammanställning - Anmälan om påbörjad utredning av kränkande behandling
tom december 2017
2. Sammanställning - Beslut statsbidrag december 2017
3. Sammanställning - Synpunktshantering december 2017
4. Sammanställning - Skolinspektionsärenden december 2017
Beslut om statsbidrag från Migrationsverket:
1. Beslut 2017-11-27 att bevilja 1 542 250 kr ersättning för asylsökande barn m.fl.
i grundskola, enligt asylersättningsförordningen. Dnr 7.3.3-2017-56994.
BUN/2017:313
2. Beslut 2017-11-27 att bevilja 1 383 050 kr ersättning för asylsökande barn m.fl.
i förskoleklass, enligt asylersättningsförordningen. Dnr 7.3.3-2017-56989.
BUN/2017:313
3. Beslut 2017-11-27 att bevilja 1 761 1500 kr ersättning för asylsökande barn
m.fl. i grundskola, enligt asylersättningsförordningen. Dnr 7.3.3-2017-77380.
BUN/2017:313
4. Beslut 2017-11-27 att bevilja 1 711 400 kr ersättning för asylsökande barn m.fl.
i grundskola, enligt asylersättningsförordningen. Dnr 7.3.3-2017-77379.
BUN/2017:313
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5. Beslut 2017-11-27 att bevilja 94 430 kr ersättning för asylsökande barn m.fl. i
förskoleklass, enligt asylersättningsförordningen. Dnr 7.3.3-2017-15270.
BUN/2017:313
6. Beslut 2017-11-27 att bevilja 498 560 kr ersättning för asylsökande barn m.fl. i
förskola, enligt asylersättningsförordningen. Dnr 7.3.3-2017-15264.
BUN/2017:313
7. Beslut 2017-12-21 att bevilja 2 314 000 kr i delutbetalning för utbildning
gällande barn i grundskola, enligt asylersättningsförordningen. Dnr 7.3.3-2017134786. BUN/2017:313.
8. Beslut 2017-12-21 att bevilja 5 843 000 kr i delutbetalning för utbildning
gällande elever i gymnasiet, enligt asylersättningsförordningen. Dnr 7.3.3-2017134822. BUN/2017:313.
Beslut om statsbidrag från Skolverket med flera:
1. Beslut 2017-12-07 (?) om återkrav 289 615 kr gällande statsbidrag för mindre
barngrupper i förskolan för bidragsår 2016/2017. Dnr 2015:1539.
BUN/2016:231.
2. Beslut 2017-12-07 om återkrav 305 000 kr gällande statsbidrag för
personalförstärkning inom elevhälsan och specialpedagogik för ht 2016. Dnr
2016:1055. BUN/2016:422.
3. Beslut 2017-12-07 att bevilja rekvisition om 279 424 kr för omsorg under tid
då förskola eller fritidshem inte erbjuds för 2017. Dnr 8.1.2-2017:0031275.
BUN/2017:380.
4. Beslut 2017-12-07 att bevilja rekvisition om 65 264 kr för undervisning under
skollov för 2017. Dnr 8.1.2-2017:0032624. BUN/2017:137.
5. Beslut 2017-12-08 att bevilja rekvisition om 135 100 kr för avgifter till
International Baccalaureate Office för 2017. Dnr 8.1.2-2017:0033994.
BUN/2017:564.
6. Beslut 2017-12-08 att godkänna redovisning av statsbidrag till
kvalitetssäkrande åtgärder för 2017. Dnr 8.1.2-2017:0032455. BUN/2017:149.
7. Beslut 2017-12-14 att gymnasieskolans introduktionsprogram för 2017/2018.
Dnr 8.1.2-2017:0031853. BUN/2017:420.
8. Beslut 2017-12-18 om återkrav av 253 750 kr för gymnasial lärlingsutbildning
för hösten 2016 och våren 2017. Dnr 2016:1351. BUN/2017:319.
9. Beslut 2017-12-19 av Delegationen för unga och nyanlända till arbete, att bevilja
100 000 kr i statsbidrag till anslutning till ”Systemverktyg för uppföljning”.
Dnr KOMM2015/00074. BUN/2017:596.
10. Beslut 2017-12-20 att godkänna redovisning av statsbidrag till
lågstadiesatsningen för 2016/2017. Dnr 2016:117455. BUN/2016:280.
11. Beslut 2017-12-20 att godkänna redovisning av statsbidrag för
fritidshemsatsningen 2016/2017. Dnr 2016:742. BUN/2016:280.
12. Beslut 2017-12-22 om Maxtaxa, fastställda bidragsramar för 2018 för
Eskilstuna kommun till 26 258 616 kr, vilket betalas ut hälften i mars och
hälften i september 2018.
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13. Beslut 2018-01-10 av Specialpedagogiska skolmyndigheten, att bevilja 1 320 000 kr i
statsbidrag för särskilda insatser på skolområdet till Eskilstuna kommuns
sjukhusskola.
Ärenden för kännedom:
1. Kommunfullmäktige har 2017-11-23 beslutat om Policy för jämlik hälsa och
social hållbarhet, vilken kommunstyrelsen ska ansvara för att det följs upp i
förvaltningarnas och bolagens delårs- och helårsrapporter. BUN/2016:300.
2. Datainspektionen (DI) beslutade 2017-12-11 att avsluta ärendet gällande
Tillsyn enligt personuppgiftslagen - webbpublicering av beslut rörande
enskilda. DI beslutade den 5 oktober 2016 att inleda en tillsyn mot nämnden.
DI konstaterar att nämnden har rutiner men att dessa inte har följts. Vidare
förutsätts att åtgärder vidtas så att rutinerna är tillräckligt tydliga och att
personalen har kunskap om dem. Dnr 1057-2016. BUN/2016:432.
3. Miljökontoret har skickat en Inspektionsrapport livsmedel daterad 2017-12-14
efter en inspektion på Årbyskolan den 2017-11-29 föranledd av en
allergiincident den 8 november 2017. Miljökontoret bedömer att kökschefen
har agerat korrekt enligt de rutiner som kommunen har för att kontrollera
innehåll i livsmedel.
4. Miljökontoret har skickat en Inspektionsrapport livsmedel efter en oanmäld
ordinarie årlig kontroll av Förskolan Glömsta. Inga avvikelser har konstaterats
inom de 15 kontrollerade områdena. Det var god ordning och bra och
ändamålsenliga rutiner kring specialkost, rengöring och temperaturskillnader.
5. Miljökontoret har skickat en Inspektionsrapport livsmedel efter en oanmäld
ordinarie årlig kontroll av Förskolan Snickarvägen. Inga avvikelser har
konstaterats inom de 15 kontrollerade områdena. Det rådde god ordning i
verksamheten. Bra och ändamålsenliga rutiner kring rengöring, specialkost,
temperaturskillnader och vikarier.
6. Rektorer har fattat tolv beslut om avstängning av elever i grundskolan enligt
skollagen 2010:800 5 kap 14 § under den tid som behövs för en skyndsam
utredning av vilka andra åtgärder som kan behövas. Information till
huvudmannen har inkommit mellan 2017-12-06 - 2018-01-22. BUN/2017:69.
7. Rektorer har fattat fem beslut om omedelbar avstängning av elever i
gymnasieskolan enligt skollagen 2010:800 5 kap 17 pkt 2-4, 19 §. Information
till huvudmannen har inkommit mellan 2017-12-07 - 2018-01-24.
BUN/2017:68.
Beslut från Skolinspektionen/Barn- och elevombudet:
1. Beslut av Barn- och elevombudet vid Skolinspektionen 2017-12-14 att det inte
är visat att kränkande behandling av skolpersonal vid Slottskolan har
förekommit, samt att förelägga Eskilstuna kommun att vidta åtgärder mot
kränkande behandling, samt att redovisa elevens nuvarande skolsituation
senast 14 mars 2018. Dnr 45-2017:8146. BUN/2017:505.
2. Beslut av Barn- och elevombudet vid Skolinspektionen 2018-01-16 att
förelägga Eskilstuna kommun att vidta åtgärder för att motverka kränkande
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behandling vid S:t Eskils gymnasium senast 16 april 2018 och redovisa elevens
nuvarande skolsituation. Dnr 45-2017:8865. BUN/2017:499.
3. Uppföljningsbeslut av Skolinspektionen 2018-12-07, gällande mottagande av
nyanlända elever i grundskolan, att Eskilstuna kommun vidtagit tillräckliga
åtgärder och att kvalitetsgranskningen därmed avslutas. Dnr 40-2015:6586.
BUN/2016:240.
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2018-02-13

BUN/2017:77, BUN/2018:85

§ 13
Rapporter och meddelanden från förskole-,
grundskole- och gymnasieutskotten 2018
Beslut
Utskottens rapporter läggs till handlingarna.

Ärendet
Förskole-, grundskole- och gymnasieutskotten rapporterar sin verksamhet och svarar
på frågor från nämnden.

_______
Rapporterna läggs till handlingarna efter mötet

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2018-02-13

Sida

29(30)

BUN/2018:86

§ 14
Övriga frågor barn- och utbildningsnämnden 2018
Inga övriga frågor har anmälts.
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BUN/2018:87

§ 15
Informationsärenden till barn- och
utbildningsnämnden 2018
Kvalitetschef Thomas Åkerblom berättar om den pågående utredningen av
nämndorganisationen i Eskilstuna, samt återrapporterar om utfallet av riktlinjen för
gymnasieelevers studier utomlands.
Arbetsledare Anna Enander från Eskilstuna Direkt redogör för förändringarna i
riktlinjer för intagning och plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem
inklusive "Nattis".
Förvaltningschef Ingrid Sköldmo återför den sista informationen från
Skolinspektionens tillsyn hösten 2017.
HR-chef Lena Karlsson redogör för pågående personalplanering/omställning 2018.
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