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BUN/2017:79

Barn- och utbildningsnämnden

Rapporter och meddelanden till barn- och
utbildningsnämnden 2017-06-21
Anmälan till huvudman om påbörjad utredning av kränkande behandling enligt
skollagen 2010:800 6 kap 10 §:
Förskolan dnr BUN/2017:25 (2)
Björktorpsskolan dnr BUN/2017:1 (10)
Djurgårdsskolan dnr BUN/2017:2 (9)
Faktoriet dnr BUN/2017:3 (1)
Fröslunda/Skjulsta skola dnr BUN/2017:4 (14)
Hammargärdet skola dnr BUN/2017:26 (1)
Hållsta dnr BUN/2017:115 (4)
Gillberga skola dnr BUN/2017:5(2)
Hälberga skola dnr BUN/2017:6 (4)
Hällby skola dnr BUN/2017:7 (12)
Interkulturella enheten, Vildrosen dnr BUN/2017:24 (1)
Kjula skola dnr BUN/2017:8 (2)
Lagersbergsskolan dnr BUN/2017:9 (18)
Lundbyskolan dnr BUN/2017:10 (3)
Mesta skola dnr BUN/2017:11 (7)
Skiftingehus dnr BUN/2017:12 (13)
Skogstorpsskolan dnr BUN/2017:14 (8)
Skogsängsskolan dnr BUN/2017:13 (29)
Slagstaskolan dnr BUN/2017:15 (13)
Slottsskolan dnr BUN/2017:16 (7)
Stålforsskolan dnr BUN/2017:17 (7)
Tegelviken dnr BUN/2017:18 (13)
Årbyskolan dnr BUN/2017:19 (8)
Ärla skola dnr BUN/2017:20 (21)
Rekarnegymnasiet dnr BUN/2017:28 (1)
Rinmangymnasiet dnr BUN/2017:27 (1)
St: Eskils gymnasium dnr BUN/2017:29 (4)
Sammanställningar:
1. Sammanställning Anmälan om påbörjad utredning av kränkande behandling 2017
2. Sammanställning Synpunktshantering
3. Sammanställning Beslut statsbidrag 2017
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Registreringslistor från:
Gillbergaskolan och Hammargärdets skola
Gillbergaskolan och Hammargärdets skola
Hållsta skola
Hällby skola
Kjula skola
Kompassen
Lundbyskolan
Mesta skola
Norr
Rinmangymnasiet
S:t Eskils gymnasium
Slagstaskolan
Stålforsskolan
Söder
Tegelvikens skola
Väster
Ärstaskolan
Öster

BUN/2016:163
BUN/2017:40
BUN/2017:41
BUN/2017:43
BUN/2017:44
BUN/2017:30
BUN/2017:46
BUN/2017:47
BUN/2017:34
BUN/2017:61
BUN/2017:63
BUN/2017:52
BUN/2017:54
BUN/2017:31
BUN/2017:55
BUN/2017:33
BUN/2017:60
BUN/2017:35

Beslut från Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsens personalutskott beslutade 2017-03-17 § 12 om när pengar för
lärarlönelyftet ska ingå i ordinarie lön, respektive vara lönetillägg, BUN(2017:79).
2. Kommunfullmäktige beslutar 2017-03-23 § 48 om val till kommunala uppdrag
efter avsägelser. Michaela Wallbom (S) ersätter Zamorud Alobaidi (S).
3. Kommunfullmäktige beslutade 2017-03-23 § 61 om Motion – Handlingsplan mot
hedersförtryck att avslå flertalet förslag, dock ska berörda medarbetare utbildas för
samsyn i frågan och ekonomi avsätts i budgeten för 2018, BUN/2016:338.
4. Kommunfullmäktige beslutade 2017-03-23 § 62 att riktlinjer för skolors och
förskolors skolgårdar ska tas fram och antas av fullmäktige under tredje kavrtalet
2017, BUN/2016:298.
5. Kommunfullmäktige beslutade 2017-03-23 § 64 att avslå en motion om att utreda
och införa obligatoriskt skolval, BUN/2016:354.
6. Kommunfullmäktige beslutade 2017-03-23 § 69 om Medborgarförslag – Reglera
användning av miljögifter och farliga kemikalier i förskolor att frågan anses
besvarad då den hanteras inom pågående arbete med kemikalieplan för
kommunkoncernen.
7. Kommunfullmäktige beslutade 2017-03-23 § 69 att avslå Medborgarförslag om en
frukt per dag för skolbarn liksom att det ska ingå i skolpengen, BUN/2016:437.
8. Kommunfullmäktige beslutade 2017-03-23 § 70. Rapportering av ej verkställda
gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service (LSS) för kvartal 3 2016
anmäls och läggs till handlingarna, BUN/2016:259.
9. Kommunfullmäktige beslutade 2017-04-27 § 107 om Årsredovisning 2016 för
Eskilstuna kommun. Nämndernas redovisningar godkändes, BUN/2017:97.
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Beslut från Skolinspektionen:
1. Beslutar 2017-04-19 att sådana åtgärder vidtagits att uppföljningen kan avslutas
gällande åtgärder för att motverka kränkande behandling (BUN/2016:429).
2. Beslutar 2017-04-24 att tillräckliga åtgärder vidtagits och kvalitetsgranskningen
avslutas därmed gällande skolans arbete med extra anpassningar vid
Djurgårdsskolan (BUN/2015:422).
3. Beslutar 2017-05-18 att tillräckliga åtgärder vidtagits och kvalitetsgranskningen
avslutas därmed gällande utbildningen på språkintroduktionsprogrammet vid
Rekarne gymnasium (BUN/2016:210).
Beslut från Skolverket:
1. Reviderat beslutsmeddelande för ansökan om karriärtjänster för bidragsåret
2017/2018 skickas ut 2017-04-03 p.g.a. tidigare felaktig information. Rekvisition
måste göras under hösten 2017 och en under våren 2018 (BUN/2017:131)
2. Beslutar 2017-04-26 att delvis bevilja ansökan med 320 000 kr i statsbidrag till
personalförstärkningar inom elevhälsan och när det gäller specialpedagogiska
insatser. Skälet är att fler ansökningar än det finns medel för har inkommit
(BUN/2017:144)
3. Beslutar 2017-05-04 att bevilja ansökan om statsbidrag med 22 500 kr för
fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och motsvarande för år 2017
(BUN/2017:187)
4. Beslutar 2017-05-05 att bevilja ansökan om statsbidrag med 836 076 kr för
behörighetsgivande utbildning för lärare i yrkesämnen för 2017/2018
(BUN/201:139)
5. Beslutar 2017-05-08 om avslag på ansökan om statsbidrag för
personalförstärkning i skolbibliotek för vårterminen 2017. Skälet är bedömningen
att huvudmannen inte kan visa upp en långsiktig ambition att öka skolbibliotekets
möjligheter att stimulera elevernas läslust och främja deras språkutveckling
(BUN/2017:229)
6. Beslutar 2017-05-17 att godkänna redovisning utan återkrav gällande Statsbidrag
för yrkesintroduktion i gymnasieskolan bidragsåret 2016 (BUN/2016:47)
7. Beslutar 2017-05-17 att godkänna redovisning utan återkrav gällande Statsbidrag
för arbetsförlags lärande i gymnasieskolan bidragsåret 2016 (BUN/2016:56)
8. Beslutar 2017-05-22 att bevilja statsbidrag med 1 295 000 kr för ökad
undervisningstid i svenska eller svenska som andraspråk för nyanlända elever i
grundskolan för vårterminen 2017 (BUN/2017:192)
9. Beslutar 2017-05-19 att bevilja statsbidrag med 3 454 750 kr för gymnasial
lärlingsutbildning för 2017 (BUN/2017:319)
Ärenden för kännedom:
1. Beslut 2017-04-06 och 2017-04-19 om omedelbar tidsbegränsad avstängning av
elev i gymnasieskolan enligt Skollagen 2010:800, 5 kap. (2 st.), BUN/2017:68.
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2. Beslut 2017-05-15 om omedelbar tidsbegränsad avstängning av elev i grundskolan
enligt Skollagen 2010:800, 5 kap. (1st.), BUN/2017:69.
3. Överklagan har 2017-05-08 inkommit till Förvaltningsrätten i Linköping gällande
laglighetsprövning av avslagsbeslut i ärendet BUN/2017:172 - Ansökan om
skolpeng vid studier vid Svenska skolan i Spanien
4. Överklagan 2017-05-16 till Skolväsendets överklagandenämnd angående beslut om
åtgärdsprogram, BUN/2017:309.

______
Rapporter och meddelanden läggs till handlingarna efter nämndens sammanträde.
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