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Plats och tid

Rinmansalen, Stadshuset klockan 08:30 – 15:18

Beslutande

Jari Puustinen (M), ordförande
Lars G Linder (S), 1:e vice ordf
Stefan Krstic (L), 2:e vice ordf
Susann Karlsson (S) §§35-46
Mats Wernersson (S)
Zahra Ismail Hassan (S) ersätter Lill Holmström (S) §§ 35-37
Deria Ilia (S) ersätter Lill Holmström (S) §§ 38-47
Thomas Ackelid (S)
Patrick Sannetjärn (M)
Servat Barzangi (M)
Daniel Alexandersson (S) ersätter Rebaz Sanar (M) §§ 35-37
Zahra Ismail Hassan (S) ersätter Rebaz Sanar (M) §§ 38-47
Lillemor Nordh (C)
Faisal Hassan (MP) §§35-46
Monicka Larsson (V) §§35-46
Mikael Nygren (SD) §§ 35-45
Daniel Alexandersson (S) ersätter Mikael Nygren (SD) §§ 46-47
Anton Berglund (SD) §§ 35-45

Övriga närvarande

Åsa Lundkvist, förvaltningschef
Thomas Åkerblom, kvalitetschef
Lena Karlsson, HR-chef
Anna Olofsson Carstedt, skolchef för förskolan

Utses att justera

Stefan Krstic (L)

Justeringens plats
och tid

Torsdagen den 22 juni 2017, 13:00, plan 4, Värjan

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
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Jan-Olof Ruuska
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Ordförande

Jari Puustinen

...........................................................................................
Justerande

Stefan Krstic
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Anna Enander, Teamledare Eskilstuna Direkt
Hans Ringstöm, skolchef för grundskolan
Johan Lindeberg, biträdande skolchef grundskolan
Jenny Ericsson, controller
Jenny Is Neimann, controller
Karin Holmberg Lundin, skolchef för gymnasieskolan
Susanne Bergman, personalföreträdare Lärarförbundet
Jessica Olsson, personalföreträdare Lärarnas Riksförbund
Jan-Olof Ruuska, nämndsekreterare
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BUN/2017:244

§ 35
Årsredovisningar för donationsstiftelser 2016
Beslut
Stiftelsernas årsredovisning för år 2016 godkänns.

Ärendet
Eskilstuna kommun donationsfonder 1 är en samförvaltning av 36 stycken stiftelser.
En stiftelse (Gyllenhjelmska stiftelsen) betalar fastighetsskatt. De ingående stiftelsernas
ändamål enligt stadgarna är främjande av utbildning, socialverksamhet, miljö samt
kultur.
För de stiftelser som ingår i samförvaltningen och har en förmögenhet överstigande
1 500 000 kr har upprättat särskilda årsredovisningar.
Samtliga årsredovisningar har granskats och godkänts av revisorer.
För godkännande av barn- och utbildningsnämnden överlämnar vi följande
årsredovisningar för år 2016.
Stiftelse

Organisationsnr

Eskilstuna kommun donationsfonder 1 (samförv)
Axenborgska stiftelsen
Ferdinand och Hilda Malmbergs stipendiestiftelse
Herman och Anna Egnells stipendiestiftelse
S:t Eskils skolas stipendiestiftelse
III:e ringens stipendiestiftelse
Bolinder-Munktells stipendiestiftelse
Bröderna Åke och Per Anjous låne- och stipendiest.
Ernst och Edit Langberts stipendiestiftelse
Rektor Karlssons premiestiftelse
Rinmansskolans stipendiestiftelse
Stiftelse av den 16 april 1871
Släkten Rinmans stipendiestiftelse
Bohnstedska stiftelsen
Gallenska samstiftelsen

818001-0574
802426-4528
818000-5871
802426-4510
818000-7646
818000-7729
818000-7745
802426-4494
818000-7760
818000-7752
818000-7653
818000-8271
818001-5219
818000-7703
818000-7620
Eskilstuna – den stolta Fristaden
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Gultbrunnska sterbhusets stiftelse
Gustaf Magnus Hiléns stiftelse
Gyllenhjelmska stiftelsen
Samstiftelse för grundskolan
Samstiftelsen utbildning inom jordbruket
Sven-Eric och Ingrid Hofvings stipendiestiftelse
Göran Karlssons Minnesstiftelse
Kylanderska stiftelsen

818000-2068
818000-1045
818000-4585
818000-7638
818000-7661
802424-8414
817605-3299
817606-6911

_________
Beslutet skickas till: Konsult och uppdrag
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BUN/2017:265

§ 36
Ansökan om ersättning till svensk utlandsskola
(gymnasienivå)
Beslut
Ansökan beviljas med ersättning motsvarande kostnaden för Naturprogrammet

Ärendet
NN inkom 2017-04-27 med en ansökan om att dottern NN får med sig skolpengen
för att läsa år 2 av Naturprogrammet på gymnasiet vid Svenska skolan i Spanien under
läsåret 2017-2018.
Barn- och utbildningsnämndens antog 2017-02-16 § 3 riktlinjer för gymnasieelevers
studier utomlands under förutsättning att:
- Skolan följer svensk läroplan och är godkänd av Skolverket som svensk skola i
utlandet. Skolan får inte samtidigt erhålla statsbidrag för eleven.
- Tim- och kursplaner stämmer överens mellan skolorna så att den totala
studietiden i gymnasieskolan inte blir längre än tre år. Utlandsvistelsen sker under
år 2.
- Ersättningen utgår för max ett läsår och utbetalas till skolan dit eleven antas.
- Ersättningen bör motsvara kostnaden för motsvarande program i kommunen och
utbetalas en termin i taget. (73 898 kr/år 2017)
- Eleven ska vara folkbokförd i Eskilstuna kommun under studietiden.
- Inackorderingstillägg eller resebidrag kommer inte utbetalas i samband med
studier utomlands.
Ansökan ska kompletteras med antagningsbesked och kontaktuppgifter till Svenska
skolan i Fuengirola innan utbetalning sker.

Yrkanden
Jari Puustinen (M), Stefan Krstic (L) och Lillemor Nordh (C) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
______
Beslutet skickas till: Sökande
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BUN/2017:246

§ 37
Förändring av upptagningsområden
Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner föreslagna
förändringar av upptagningsområden för barn bosatta inom
upptagningsområden för skolenheterna Lagersbergsskolan,
Fröslundaskolan, Djurgårdsskolan, Slottsskolan, Skiftingehus
skola samt Ärstaskolan, enligt punkt B, C och D, samt kartbilaga
B, C, och D.
2. Barn- och utbildningsnämnden återremitterar föreslagna
förändringar av upptagningsområden för barn bosatta inom
upptagningsområden för skolenheterna Gökstensskolan, och
Edvardslundsskolan för vidare beredning av förslaget enligt punkt
A, samt kartbilaga A, för senare beslut i september.

Reservation
Faisal Hassan (MP) reserverar sig mot beslutet 1 gällande punkt B och bilaga B,
förändringar av upptagningsområde för skolenheterna Djurgårdsskolan och
Slottsskolan och lämnar skriftlig reservation (bilaga 1).

Föreslagna förändringar
A. Eleverna inom stadsdelsområde TorshällaNorra samt
TorshällaSyd ska från och med höstterminen 2017 ha en anvisad
skola (Gökstensskolan alt. Edvardslundsskolan). Se bilaga A.
B. Elever inom stadsdelsområde Hagnesta ska från och med
höstterminen 2017 ges Djurgårdsskolan som anvisad skola från
och med F-klass.
Elever inom stadsdelsområde Öster, nyko 5231 och 5233 ska ges
Slottsskolan som anvisad skola från och med F-klass
höstterminen 2017.
Elever inom stadsdelsområde Öster nyko 5232, 5234 och 5235
ska ges Djurgårdsskolan som anvisad skola från och med F-klass
höstterminen 2017. Se bilaga B.
C. Elever inom stadsdelsområde Ärsta, nyko 4242 ska ges Skiftinge
hus skola som anvisad skola från och med F-klass höstterminen
2017.
Elever inom stadsdelsområde Skiftinge, nyko 4121 och 4122 ska
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ges Ärstaskolan som anvisad skola från och med F-klass
höstterminen 2017. Se bilaga C.
D. Elever inom stadsdelsområde Råbergstorp, nyko 7154 ska från
och med F-klass höstterminen 2017 ges Fröslundaskolan som
anvisad skola och elever boende på nyko 7210 ska från och med
F-klass höstterminen 2017 ges Lagersbergsskolan som anvisad
skola. Se bilaga D.

Ärendet
Kommunen är indelad i upptagningsområden till alla kommunala
grundskolor där varje skola har ett geografiskt område kring skolan.
Syftet med upptagningsområden är att garantera att alla elever har en
anvisad skola. För de yngre årskurserna F-6 är närhet en avgörande faktor
vid indelning av upptagningsområden medan det för högstadiet kan vara
en skola som ligger längre bort som blir anvisad skola.
Alla elever som är bosatta i kommunen ska tillhöra en kommunal skolas
upptagningsområde. En elev har alltid rätt till plats på anvisad skola inom
upptagningsområdet.
I samband med att Torshälla fusioneras med Eskilstuna så behöver vi
säkerställa likvärdighetsprincipen vilket innebär att alla elever boende i
Torshällas stadsdelsområden TorshällaNorra samt TorshällaSyd ska ha en
anvisad skola för F-klass vilket de idag saknar.
Gällande Stadsdelsområde Råbergstorp, Öster och Hagnesta så ska
nyckelkoderna inom dessa områden delas upp och ges en anvisad skola så
att det är klart och tydligt vilken skola eleverna inom respektive område
tillhör.
Gällande upptagningsområde för Skiftinge hus skola samt Ärstaskolan så
ska gränserna ändras så att det bättre överensstämmer med naturliga
barriärer samt närhetsprincipen.
Detta kommer att leda till en bättre administration samt bättre
planeringsförutsättningar för såväl skolchef, lokalplanerare, controller för
barn- och elevvolymer samt Eskilstuna direkt (skolvalet).
Ny information sedan arbetsutskottet medför att förvaltningen på mötet
föreslår att förändring A, för barn bosatta inom upptagningsområden för
skolenheterna Gökstensskolan, och Edvardslundsskolan, återremitteras
för vidare beredning för senare beslut i september.

Yrkanden
Eskilstuna – den stolta Fristaden
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Jari Puustinen (M), Anton Berglund (SD), Monicka Larsson (V), Lars G Linder (S),
Stefan Krstic (L) och Lillemor Nordh (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag på
mötet (1) att godkänna föreslagna förändringar av upptagningsområden för barn
bosatta inom upptagningsområden för skolenheterna Lagersbergsskolan,
Fröslundaskolan, Djurgårdsskolan, Slottsskolan, Skiftingehus skola samt Ärstaskolan
och (2) återremittera föreslagna förändring av upptagningsområden för barn bosatta
inom upptagningsområden för skolenheterna Gökstensskolan och
Edvardslundsskolan för vidare beredning för beslut i september.
Faisal Hassan (MP) yrkar på återremiss av föreslagna förändringar av
upptagningsområde för skolenheterna Djurgårdsskolan och Slottsskolan, punkt B och
bilaga B.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns flera förslag till beslut och föreslår en
propositionsordning som innebär att de föreslagna förändringarna A-D
behandlas var för sig. Barn- och utbildningsnämnden godkänner
propositionsordningen.
Ordföranden finner att nämnden beslutat enligt Jari Puustinen (M), Anton
Berglund (SD), Monicka Larsson (V), Lars G Linder (S), Stefan Krstic (L) och
Lillemor Nordh (C) yrkande att godkänna förvaltningens förslag på mötet.

Omröstning
Omröstning begärs för förändring B. Ordföranden föreslår en
propositionsordning som innebär att den som röstar enligt Jari Puustinen (M),
Anton Berglund (SD), Monicka Larsson (V), Lars G Linder (S), Stefan Krstic
(L) och Lillemor Nordh (C) yrkande röstar Ja och den som röstar enligt Faisal
Hassan (MP) yrkande röstar Nej.
Barn- och utbildningsnämnden godkänner propositionsordningen.
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Ledamöter med rösträtt
Jari Puustinen (M)
Lars G Linder (S)
Stefan Krstic (L)
Susann Karlsson (S)
Mats Wernersson (S)
Thomas Ackelid (S)
Patrick Sannetjärn (M)
Servat Barzangi (M)
Lillemor Nordh (C)
Faisal Hassan (MP)
Monicka Larsson (V)
Mikael Nygren (SD)
Anton Berglund (SD)
Zahra Ismail Hassan (S)
Daniel Alexandersson (S)
Summa

Ja
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Nej

Avstår

1
1
1
1
1
1
14

1

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att bifalla förvaltningens förslag.
______
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BUN/2017:247

§ 38
Riktlinjer för placering vid skola
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden återremitterar föreslagna riktlinjer för
placering vid skola för vidare beredning och senare beslut i september,
med hänvisning till aktuella rättsutslag som kan innebära att riktlinjerna
behöver omarbetas.

Sammanfattning
Föreslagna riktlinjer bygger på principen att alla barn har en anvisad skola utifrån
upptagningsområden.
Det fria skolvalet innebär att en vårdandshavare kan söka plats för sitt barn på annan
skola än den anvisade och att platser till elever utanför upptagningsområdet fördelas
utifrån tre urvalskriterier
1. Relativ närhet
2. Syskonförtur
3. Lottning
Undantag från urvalskriterierna gäller för plats i musikklass där särskilda
antagningsprov utgör urvalskriterium.
Undantag från ordinarie placeringsregler kan även göras för elever med särskilda
behov utifrån fysiska eller psykosociala funktionshinder hos eleven. Utgångspunkten
är att behov av särskilt stöd ska kunna tillgodoses vid anvisad skola. Undantag från
ordinarie placeringsregler på grund av att en elev har omfattande behov av särskilt
stöd tillämpas därför väldigt restriktivt och beslutas av skolchef.

Ärendet
För att säkerställa en likvärdig och rättssäker prövning av skolplaceringar behövs
kommungemensamma riktlinjer beslutas.
Utifrån Skolkommissionens slutbetänkande pågår en nationell debatt om förändringar
i lagstiftningen kring val av skola. Det förslag till riktlinjer som föreslås har som
utgångspunkt nu gällande lagstiftning och kan komma att revideras om riksdagen
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fattar beslut om förändringar. Vi kan dock inte vänta på eventuell ny lagstiftning utan
är beroende av att ha rutiner för en likvärdig och rättsäker bedömning redan nu.
Om och i så fall när beslut om förändringar i lagstiftningen fattas kommer de riktlinjer
som nu föreslås behöva utvärderas och eventuellt revideras.

Förslag till riktlinjer för placering vid skola
Inledning
Skolvalet till förskoleklass och årskurs 7 genomförs i november – december varje år
och administreras av kontaktcentret Eskilstuna direkt. Beslut om skolplacering ges
under vårterminen inför nästkommande läsår.
De flesta barn blir skolplacerade i samband med att de börjar i förskoleklass vid sex
års ålder. Barn som börjar i en skolas förskoleklass har rätt att fortsätta vid samma
grundskola, oavsett om de bor inom skolans upptagningsområde eller inte. Barn som
inte går i förskoleklass blir skolplacerade från och med höstterminen det år då barnet
fyller sju år.
Information kring skolvalet och erbjudande om skolplacering skickas ut till
vårdnadshavarna inför att barnen ska börja förskoleklass och årskurs 7 i grundskolan.
Vårdnadshavare ska vid val av förskoleklass eller val till årskurs 1 uppge om erbjuden
skolplacering accepteras eller framföra eventuellt önskemål om plats på annan skola i
kommunen. Detta görs av barnets båda vårdnadshavare med e-legitimation i
kommunens e-tjänst (eskilstuna.se/skolval). Vårdnadshavarna har möjlighet att uppge
tre prioriterade önskemål om skolplacering. Om vårdnadshavarna varken bekräftar
erbjuden placering eller framför önskemål om plats på annan skola placeras barnet vid
anvisad skola.
I årskurs 7 behöver vårdnadshavarna bara göra ett aktivt val om skolplacering om de
önskar en annan skola än den erbjudna.
Om barnet har två vårdnadshavare ska dessa gemensamt fatta beslut om barnets
skolplacering. Då föräldrarna är separerade men har gemensam vårdnad om barnet
anvisas skola utifrån den förälders adress där barnet är folkbokfört. Barnet har dock
lika stor rätt att gå i den skola som tillhör den andra vårdnadshavarens
upptagningsområde.
Om vårdnadshavarna inte kan uppnå enighet om barnets skolplacering placeras barnet
i regel vid anvisad skola i upptagningsområdet där barnet är folkbokfört om inte andra
skäl för placering finns. Vid oenighet fattas beslut om placering av skolchef.
Barn som stadigvarande vistas i kommunen på grund av särskilda omständigheter,
såsom asylsökande, jämställs med folkbokförda i kommunen och har rätt till skolgång.
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Vårdnadshavare till elever med skyddade personuppgifter kan inte genomföra
skolvalet i kommunens e-tjänst och ska därför kontakta kontaktcentret Eskilstuna
direkt.
Fristående skolor har egna regler för skolvalet. Vårdnadshavarna hänvisas till
respektive fristående skola för information om gällande antagningsregler vid den
skolan.
Elever bosatta på Nyckelön i Västerås kommun har rätt till skolplats på Tegelvikens
skola.
För elever som tillhör grundsärskolans personkrets och söker plats i grundsärskolan
finns ett särskilt antagningsförfarande.
Grundläggande bestämmelser om skolplacering
Ett barn ska enligt skollagen placeras vid den kommunala skola där vårdnadshavarna
önskar att barnet ska gå om inte detta innebär att ett annat barns rätt till skola nära
hemmet åsidosätts (närhetsprincipen). Denna bestämmelse syftar till att värna rätten
till en skolplacering nära hemmet även för barn vars vårdnadshavare inte har framfört
något önskemål om placering vid en viss skolenhet. Kommunen avgör hur många
elever som får plats vid varje skolenhet. När det finns fler elever som vill gå på en
skola än det finns antal platser, måste kommunen bedöma vilka elever som har bäst
rätt till plats på skolan med beaktande av närhetsprincipen.
Enligt rättspraxis är innebörden av skollagens formulering ”nära hemmet” beroende
av lokala förhållanden. Varje kommun har rätt att bestämma vilka kriterier som ska
gälla med beaktande av faktorer som t.ex. avstånd mellan hemmet och tillgängliga
skolor. Urvalskriterierna ska vara sakliga, objektiva och icke-diskriminerande samt utgå
från vad som är bäst för samtliga elever. Närhetsprincipen innebär inte att barn som
bor närmast en viss skola enbart av detta skäl ska ges företräde framför andra sökande
i kommunen. I stället är det enligt rättspraxis relativ närhet som gäller, dvs. det kan
finnas flera skolor som anses vara belägna nära hemmet (se förklaring längre fram
under Urvalskriterier vid val av annan skola).
Kommunen kan även frångå vårdnadshavarens val under vissa omständigheter, såsom
om den önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller
ekonomiska svårigheter för kommunen. När det gäller skolplacering från och med
årskurs 1 kan kommunen även frångå vårdnadshavarens önskemål om det är
nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero.
Upptagningsområden
Eskilstuna kommuns system för skolplaceringar bygger på att varje skola har ett
geografiskt definierat upptagningsområde. Denna skola blir då s.k. anvisad skola för
de barn som bor inom upptagningsområdet. För de yngre årskurserna; F-6, är närhet
en avgörande faktor vid indelning av upptagningsområden. För elever i högstadiet kan
en skola som ligger längre bort bli anvisad skola.
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En elev som gått på en grundskola som endast har F-6-undervisning har rätt att följa
med till den skolans anvisade högstadieskola. Det gäller oavsett om eleven bor i
upptagningsområdet för F-6-skolan eller inte och oavsett hur länge eleven gått vid
denna skola. Elever erbjuds alltid i första hand placering vid den högstadieskola som
hör till den F-6-skola där de går. Om eleven bor i ett annat upptagningsområde har
eleven rätt att välja den F-6-skolans anvisade högstadieskola i stället.
En elev som är folkbokförd i upptagningsområdet har alltid rätt till plats på anvisad
skola där. Detta gäller även om eleven tidigare gått vid en annan skola (kommunal
eller fristående). Läs mer under stycket Skolplacering vid fristående skolor samt byte mellan
kommunal och fristående skola.
Urvalskriterier vid val av annan skola
Vårdnadshavare kan lämna önskemål om skolplacering vid en annan skolenhet för sitt
barn om de inte vill att barnet ska gå i anvisad skola. Önskemål om annan skola
tillgodoses i mån av plats vid den skolan.
När alla barn som vill gå i sin anvisade skola har fått plats där kan det innebära att
skolan är full. Om det fortfarande finns lediga platser kvar prioriteras ansökningarna i
första hand utifrån relativ närhet (mätt mellan de elever som står i kö) och i andra
hand utifrån syskonförtur.
Rätten till skolskjuts kan påverkas om en elev väljer annan skola än anvisad skola.
1. Relativ närhet
Vid skolval fördelas platserna till eleverna inom upptagningsområdet. Eventuella
återstående platser vid skolan fördelas till sökande utom upptagningsområdet i första
hand utifrån avståndet mellan elevens hem (folkbokföringsadressen) och skolan. Det
innebär att om vårdnadshavare till A och B sökt samma skola och bara ett barn kan
erbjudas plats, så har det barn företräde som har längst skolväg till övriga skolor. Detta
gäller oavsett hur vårdnadshavarna har rangordnat önskade skolalternativ i skolvalet.
Beslutet fattas utifrån den bästa lösningen för samtliga berörda elever.
Med skolväg avses närmsta gång- eller cykelväg. För elever som är berättigad till
skolskjuts gäller färdsträckan.
Mätning av avstånd görs mellan bostaden och skolans huvudentré.
2. Syskonförtur
Om två eller flera elever bor lika långt från skolan gäller förtur för elever som har
syskon i årskurs F-3 på skolan. Det gäller även icke-biologiska syskon så länge
syskonen är folkbokförda på samma adress. Förturen gäller vid den första
skolplaceringen för barnen och upphör att gälla vid exempelvis skolbyte.
3. Lottning
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Om det finns fler sökande än platser vid en viss skola och två barn bor på exakt
samma avstånd från skolan samt syskonförtur inte gäller så avgörs valet av lottning
under tillsyn av notarius publicus.
Undantag från ordinarie urvalskriterier
Musikklasser
Undantagna från ovan beskrivna riktlinjer vid skolplacering är de musikklasser vid två
grundskolor som har särskilda antagningsprov. Antagning till sådana profilklasser sker
i respektive skolas egen regi. Den som inte kan antas till sökt musikklass kan ange ett
andrahandsalternativ under valperioden. Placering enligt detta andrahandsval sker då
utifrån ovan beskrivna riktlinjer i mån av plats.
Synnerliga skäl och elever med särskilda behov
Undantag från ordinarie placeringsregler görs för elever med särskilda behov utifrån
fysiska eller psykosociala funktionshinder hos eleven. Utgångspunkten är att behov av
särskilt stöd ska kunna tillgodoses vid anvisad skola. Undantag från ordinarie
placeringsregler på grund av att en elev har omfattande behov av särskilt stöd
tillämpas därför väldigt restriktivt. Det kan t.ex. röra sig om situationer där det skulle
krävas en större ombyggnation på en skola för att en elev ska kunna tas emot där.
Grundskolechef fattar beslut om eventuella övriga undantag från ordinarie
placeringsregler. Sådana placeringar prövas av skolchef i varje särskilt fall och skälen
som motiverar undantag måste kunna styrkas.
Skolplacering vid fristående skolor samt byte mellan kommunal och
fristående skola
Fristående skolor har egna antagningskriterier och administrerar sina egna skolval. Vid
val av fristående skola inom eller utanför Eskilstuna kommun ska vårdnadshavare
kontakta önskad fristående skola direkt. Vårdnadshavaren bör även meddela den
kommunala skolan (anvisad skola) inom upptagningsområdet i Eskilstuna om den nya
placeringen. I skolvalet kan vårdnadshavaren uppge i kommunens e-tjänst att barnet
sökt till en fristående skola.
Elever som går i årskurs 6 på en fristående skola får information hemskickad till sig
om kommunens skolval till årskurs 7. De får ingen anvisad skola, men informeras om
när skolvalsperioden infaller och om rätten att söka tillbaka till en kommunal skola.
Elever från Sverigefinska skolan och Näshulta Friskola får dock en anvisad skola
utifrån sin folkbokföringsadress eftersom dessa fristående skolor saknar högstadium.
Elever från fristående skolor som väljer den kommunala högstadieskolan inom sitt
upptagningsområde har samma rätt att placeras på den skolan som andra elever.
Elever från fristående skolor som söker andra kommunala skolor än skolan i sitt
upptagningsområde, deltar i det fria skolvalet på samma villkor som andra.
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En elev som går på en fristående skola har under hela sin skolgång rätt att byta till den
kommunala skola vars upptagningsområde eleven tillhör. Ett sådant skolbyte ska
handläggas skyndsamt av rektor på den mottagande skolan, vilket innebär en
tidsfördröjning på maximalt en vecka.
Skolplacering utanför skolvalsperioden
Utanför skolvalsperioden kan val/byte av skola endast ske i mån av plats.
Vårdnadshavarna får då direkt kontakta den skola som man vill välja/byta till och
fråga om det finns plats. Rektor kan då fördela eventuella lediga platser enligt gällande
riktlinjer för skolplacering om det finns fler sökanden än platser. Fördelningen sker då
alltså enligt den s.k. närhetsprincipen utifrån de elever som är aktuella i kön vid det
tillfället då en ledig plats uppstår. Rektor ansvarar för att hanteringen av
skolplaceringsansökningar sker på ett rättssäkert och likvärdigt sätt.
Fritidshem
Elever som får skolplacering har rätt till fritidshemsplacering på samma skola.
Familjen söker själv plats på fritidshem i kommunens e-tjänst i samband med skolvalet
eller senare. Om vårdnadshavare är arbetslös eller föräldraledig har eleven inte rätt till
plats på fritidshem.
Skolplacering i annan kommun än hemkommunen
Om en elev önska gå i en annan kommuns skola ska eleven direkt kontakta skolan i
den andra kommunen för att höra om det finns ledig plats där.
Om särskilda skäl föreligger har en elev med hänsyn till sina personliga förhållanden
rätt att bli mottagen i en annan kommuns skola. Den mottagande skolan avgör om
särskilda skäl föreligger efter att ha inhämtat ett yttrande från elevens hemkommun.
Om en elev har tagits emot i en annan kommuns grundskola på grund av särskilda skäl
har eleven rätt att gå kvar i den skola hela läsåret även om de förhållanden som låg till
grund för mottagandet ändras under läsåret. Om bara en årskurs återstår av elevens
skolgång har eleven rätt att gå kvar även det sista läsåret.
En elev kan även i annat fall tas emot i annan kommuns grundskola om den
mottagande kommunen beviljar detta. Elevens vårdnadshavare ska även i sådana fall
själv direkt kontakta skolan i den andra kommunen som avgör om den vill ta emot
eleven. I motsvarande situationer i Eskilstuna kommun beslutar rektor vid en
skolenhet om mottagande av elev från annan kommun.
En vårdnadshavare kan även ansöka om plats vid en fristående grundskola utanför
hemkommunen för sitt barn. En fristående skola ska enligt huvudregeln vara öppen
för alla elever som har rätt att gå i grundskolan. Huvudmannen för skolan avgör hur
många elever som kan tas emot på skolan. Ansökan om skolplacering vid fristående
skola i annan kommun riktas direkt till den fristående skolan.
Uppsägning av skolplacering
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En elev som byter skolplacering till fristående skola ska göra anmälan om detta i etjänsten. En elev som flyttar från kommunen ska göra en utflyttsansökan. En skola
kan på grund av skolpliktsansvaret aldrig låta skriva ut en grundskoleelev utan att
försäkra sig om att eleven har en ny skolplacering.
Att överklaga en skolplacering
Vårdnadshavare som är missnöjda med ett skolplaceringsbeslut kan överklaga beslutet.
Beslut om skolplacering enligt närhetsprincipen kan överklagas till förvaltningsrätt
inom ramen för s.k. laglighetsprövning. Genom laglighetsprövning prövas bara
beslutets laglighet, inte om beslutet är lämpligt eller skäligt. Det betyder att domstolen
inte kan fatta ett nytt beslut i frågan, utan endast upphäva beslutet och kräva att
kommunen fattar ett nytt beslut.
Skolplaceringsbeslut där kommunen frångått vårdnadshavares önskemål då den
önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska
svårigheter för kommunen, eller det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers
trygghet och studiero, kan överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd.
I ett överklagande ska anges vilket beslut det gäller och varför man anser att beslutet
ska ändras (dvs. varför man anser det vara felaktigt). Överklagandet ska innehålla
namn, personnummer, adress och telefonnummer för den som överklagar samt vara
underskrivet av båda vårdnadshavarna.
Ett överklagande till förvaltningsrätt inom ramen för laglighetsprövning skickas direkt
till Förvaltningsrätten i Linköping, Box 406, 581 04 Linköping. Överklagandetiden är
tre veckor från det datum då kommunen har meddelat sitt beslut.
Ett överklagande till Skolväsendets överklagandenämnd skickas till Barn- och
utbildningsförvaltningen, Eskilstuna kommun, 631 86 Eskilstuna men ska vara ställt
till Skolväsendets överklagandenämnd. Överklagandet ska ha inkommit till kommunen
inom tre veckor från den dag klagande fick del av beslutet. Ändrar kommunen inte
beslutet så som klagande begär, skickas skrivelsen vidare till Skolväsendets
överklagandenämnd.

Yrkanden
Jari Puustinen (M) yrkar i enlighet med förvaltningens förslag på mötet att
återremittera föreslagna riktlinjer för placering vid skola för vidare
beredning och senare beslut i september, med hänvisning till aktuella
rättsutslag som kan innebära att riktlinjerna behöver omarbetas.
___________
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BUN/2017:154

§ 39
Motion om hållbar kost - inlämnad av MP
Beslut
Yttrandet antas och skickas till kommunstyrelsen.

Förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.

Reservation
Faisal Hassan (MP) reserverar sig mot beslutet och lämnar skriftlig reservation (bilaga
2).

Sammanfattning
Marielle Lahti (MP) och Magnus Arreflod (MP) har den 7 februari 2017 lämnat in en
motion om hållbar kost av hög kvalitet inom skola och omsorg. Motionen har
remitterats till barn- och utbildningsnämnden, Torshälla stads nämnd och vård- och
omsorgsnämnden för yttrande. Yttrandet ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast
den 2 augusti 2017.
Motionärerna yrkar på följande:
o
o
o
o

o

o

Att all mat i skola och omsorg ska vara ekologisk senast 2018.
Att alla kommunala förskolor, skolor och vård- och omsorgsboenden ska ha
egna tillagningskök om inte synnerliga skäl föreligger.
Att införa ett mer långsiktigt mål kring matsvinn på minskat matsvinn i kg
med 50 % till 2025.
Att det vid upphandlingar ställs krav på att alla animaliska produkter som
köps in ska ha producerats under förhållanden som minst motsvarar kraven i
svensk djurskyddslagstiftning.
Att kommunen inför vegetarisk mat som standard för verksamheter där mat
serveras till anställda och förtroendevalda inom kommunkoncernen och att
kött enbart serveras till dem som aktivt valt det.
Att kommunen initierar samarbeten med lokala producenter och förädlare
med syfte att skapa synergier och möjliggöra en ökad andel närproducerade
och livsmedel inom de kommunala verksamheterna

Barn- och utbildningsnämnden ser svårigheter i att uppnå ett mål om att all mat inom
våra verksamheter ska vara ekologisk senast 2018 då det finns en stor obalans mellan
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utbud och efterfrågan inom många varugrupper. I kommunens reviderade Klimatplan
och i Årsplan 2017 redovisas målsättningen för ekologiska livsmedel till 50 procent år
2019. Dessa mål anses som rimliga.
Övriga yrkanden i motionen pågår redan eller är beslutade.

Ärendet
Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden, Torshälla stads nämnd
och vård- och omsorgsnämnden för yttrande. Yttrandet ska ha inkommit till
kommunstyrelsen senast den 2 augusti 2017.
Motionärerna poängterar att mat är ett fundamentalt behov för oss alla. God och
näringsrik mat höjer livskvaliteten i alla åldrar och förbättrar vår hälsa, både fysiskt och
mentalt. En bra kosthållning är ett av friskvårdens grundläggande verktyg, effekten blir
minskade samhällskostnader på sikt. Miljöpartiet vill därför att Eskilstuna kommun
arbetar för god och hållbar mat inom de offentliga verksamheterna men som också
ger goda förutsättningar för lokal produktion och förädling av livsmedel.
Motionärernas yrkande redovisas nedan tillsammans med Barn- och
utbildningsnämndens yttrande.

Att all mat i skola och omsorg ska vara ekologisk senast 2018.
Regeringen presenterade i februari 2017 en livsmedelsstrategi för Sverige1 och en
handlingsplan2 bestående av ett 40-tal insatser för att nå livsmedelsstrategins mål om
fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Regeringens inriktningsmål för ekologisk
konsumtion och produktion är att 30 procent av den svenska jordbruksmarken ska
utgöras av certifierad ekologisk jordbruksmark år 2030 och 60 procent av den
offentliga livmedelskonsumtionen ska utgöras av certifierade ekologiska produkter år
2030.
Eskilstuna kommun har under 2016 reviderat Klimatplan för Eskilstuna kommun3. I
klimatplanen framgår att andelen ekologiska inköp av livsmedel ska utgöra 50 procent
till år 2019. I kommunens Årsplan 2017 framgår att kommunen ska upprätthålla en låg
klimatpåverkan, skydda luft, vatten och mark från föroreringar samt öka naturens
biologiska mångfald genom att bland annat fokusera på lokalproducerad mat och
bibehållen andel ekologisk mat i kommunens verksamhet. Målsättningen för andelen
ekologiska livsmedel är 50 procent år 20194.
1

Proposition 2016/17:104, En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela
landet
2

Regeringens handlingsplan: En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i
hela landet
3

Revidering av Klimatplan för Eskilstuna kommun (KSKF/2016:214)

4

Årsplan 2017 (KSKF/2016:349)
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I nuläget finns en stor obalans mellan utbud och efterfrågan av ekologiska produkter
inom många varugrupper. Det betyder att det inte är möjligt att uppnå ett mål om att
all mat ska vara ekologisk senast 2018. Ett rimligare mål är att uppnå formulerade mål
i Klimatplanen för Eskilstuna kommun och i Årsplan 2017, d.v.s. att andelen
ekologiska inköp av livsmedel ska utgöra 50 procent till år 2019.
Alla skolor och förskolor är KRAV-certifierad enligt nivå 1 vilket innebär att minst 25
procent av det totala inköpsvärdet består av godkända livsmedel enligt reglerna för
KRAV-certifierad produktion. Skolor och förskolor redovisar en betydligt högre andel
än angivna 25 %.
Andel ekologiska inköp i skolor och förskolor är 58,8% för perioden jan-mars 2017 %

Att alla kommunala förskolor, skolor och vård- och omsorgsboenden
ska ha egna tillagningskök om inte synnerliga skäl föreligger.
I skolor har vi 18 tillagningskök och 6 mottagningskök. I Förskolor finns de 33
tillagningskök och 9 mottagning
Att laga maten på plats har många fördelar. Varmhållningstiden minskas, ingen
transport, möjligheten påverka måltidens innehåll ökar genom att ha en dialog mellan
barnen och personal inom produktionsköken. I motionen oroar sig Miljöpartiet över
utvecklingen som skulle kunna innebära att tillagningskök omvandlas till
mottagningskök. Det finns inga sådana planer eller beslut.

Att införa ett mer långsiktigt mål kring matsvinn på minskat matsvinn i
kg med 50 % till 2025.
Det finns redan mål för att minska matsvinnet med 50 % till 2019. Det målet är dessutom
nivåsatt.

Enligt årsplan 2017 ska matsvinn ligga på högst 20 % år 2016, 15 % år 2017, 12 % år
2018 och 10 % år 2019. Vi har uppnått målet för första halvåret alltså 2017 med
14,9%. Dock är det viktigt att påpeka att en viss andel matsvinn får förekomma i våra
verksamheter. Vi använder oss av buffé i de flesta av våra verksamheter där
framställda mat måste kastas efter serveringen. Det ska finnas tillräcklig med mat samt
ser tilltalande ut i serveringsbarer när sista gruppen av elever kommer.

Att det vid upphandlingar ställs krav på att alla animaliska produkter
som köps in ska ha producerats under förhållanden som minst
motsvarar kraven i svensk djurskyddslagstiftning.
Redan i dag ställs krav på livsmedelsproducenter vid upphandling. Vid upphandling av
livsmedelsprodukter ställs krav utifrån upphandlingsmyndighetens definition på basnivå,
avancerad nivå eller spjutspetsnivå. Kriterierna är utvecklade för att beakta miljöskydd,
djurskydd, folkhälsoaspekter och sociala villkor vid odling utanför EU. Nivå på
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kvalitetskriterier för varje råvara beslutas av kommunens upphandlingskontor i samspel
med representanter från övriga förvaltningar.

Att kommunen inför vegetarisk mat som standard för verksamheter där
mat serveras till anställda och förtroendevalda inom kommunkoncernen
och att kött enbart serveras till dem som aktivt valt det.
I dag serveras vegetarisk mat som standard vid träffar med kommunens tjänstemän och
politiker t.ex. vid strategidagar, budgetupptakt och workshopar av olika slag. Även vid
andra tillfällen finns vegetarisk mat att tillgå.

Att kommunen initierar samarbeten med lokala producenter och
förädlare med syfte att skapa synergier och möjliggöra en ökad andel
närproducerade och livsmedel inom de kommunala verksamheterna
När Omlastningscentralen infördes 2016 var en av målsättningarna att köpa mer
närodlat. Det är ett politiskt ställningstagande som fortfarande gäller och finns utryckt i
flera dokument, bl.a. i ”Rapport över Resiliensanalys av Eskilstuna kommuns
livsmedelsförsörjning” och i Klimatplan för Eskilstuna kommun.

Yrkanden
Faisal Hassan (MP) yrkar bifall till motionen. Jari Puustinen (M), Lars G Linder (S)
och Lillemor Nordh (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut och föreslår en
propositionsordning som innebär att de två förslagen ställs emot varandra. Barn- och
utbildningsnämnden godkänner propositionsordningen. Ordföranden finner att
nämnden beslutat enligt Jari Puustinen (M), Lars G Linder (S) och Lillemor Nordh (C)
yrkande om bifall till förvaltningens förslag.
_____
Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen
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BUN/2017:155

§ 40
Motion om att öka förståelsen och respekten för
polisens arbete bland skolungdomar - inlämnad av
SD
Beslut
Yttrandet antas och skickas till kommunstyrelsen.

Förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.

Yttrande
Polisen i Eskilstuna har redan idag ett etablerat samarbete med de kommunala
skolorna och vissa fristående skolor. Ett exempel på detta är polisens deltagande i den
årliga Känn dig trygg förebygg-temadagen där alla elever i årskurs sju informeras om
polisens arbete. Därutöver ingår ett flertal informations- och utbildningsinsatser inom
ramen för den lokala samverkansöverenskommelsen mellan polisen och kommunen
(Polismyndigheten i Södermanlands län och Eskilstuna kommun 2016-2019
KSKF/2015:569). Polisen samarbetar även nära med skolpersonal och socialtjänst
genom samverkansmodellen Skola, socialtjänst, polis och fritid (SSPF) vid Stålfors- och
Årbyskolan.
Därtill har polisen begränsade resurser varför polisbesök under lektionstid kan
vara svårt att genomföra som ett kontinuerligt inslag i undervisningen. Sådana
besök kan även i vissa fall vara kontraproduktiva. I dialog med skolorna arbetar
polisen i stället redan idag mer situationsbaserat och riktar resurserna mot de
skolor där de aktuella behoven finns. Polisen kan vid behov bjudas in till vissa
årskurser eller klasser i syfte att föra dialog med elever om t.ex. attityder till brott.
Undervisning om lag och rätt, vilket inkluderar polisens roll i samhället, ingår
även i ämnet samhällskunskap.
Samarbete och dialog mellan polis och kommun bör därtill främst hanteras inom
ramen för den lokala samverkansöverenskommelsen, vilket som framgått av
ovanstående beskrivning redan sker idag i hög utsträckning.
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Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår därför nämnden att avslå motionen.

Reservation
Anton Berglund (SD) reserverar sig muntligt mot beslutet.

Ärendet
Kim Fredriksson (SD) har lämnat in en motion med förslag på åtgärder för att
öka förståelsen för polisens arbete bland skolungdomar. Barn- och
utbildningsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över motionen. I motionen
yrkas i huvudsak följande:
-

Kommunen bör ta initiativ till att polisen utökar sin närvaro i skolorna.
Som ett konkret exempel skulle polisen under en lektion kunna
informera skolungdomar om hur polisen agerar vid olika scenarier och
varför.

Yrkanden
Anton Berglund (SD) yrkar bifall till motionen. Jari Puustinen (M), Monicka Larsson
(V), Lars G Linder (S), Lillemor Nordh (C) och Faisal Hassan (MP) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut och föreslår en
propositionsordning som innebär att de två förslagen ställs emot varandra. Barn- och
utbildningsnämnden godkänner propositionsordningen. Ordföranden finner att
nämnden beslutat enligt Jari Puustinen (M), Monicka Larsson (V), Lars G Linder (S),
Lillemor Nordh (C) och Faisal Hassan (MP) yrkande om bifall till förvaltningens
förslag.
________
Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen
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BUN/2017:156

§ 41
Motion om att införa demokrativeckor på Eskilstunas
gymnasieskolor - inlämnad av SD
Beslut
Yttrandet antas och skickas till kommunstyrelsen.

Förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.

Reservation
Anton Berglund (SD) reserverar sig muntligt mot beslutet.

Sammanfattning
Eskilstuna kommunala gymnasieskola bedriver redan idag ett mycket ambitiöst
demokratiarbete i sin ordinarie verksamhet, dels styrt av Skolverkets styrdokument,
dels i form av extra aktiviteter i form av besök av ungdomsförbund, externa föreläsare
och fokusveckor där det globala perspektivet betonas.

Ärendet
I den kommunala gymnasieskolan i Eskilstuna bedrivs redan ett ambitiöst
demokratiarbete i den ordinarie verksamheten men även genom olika aktiviteter på
enheterna då aktuella teman kring demokrati sätts i fokus och belyses på olika sätt.
Fundamentet i det demokratiska uppdraget för skolan formuleras dock tydligt redan i
styrdokumenten från Skolverket i läroplan, examensmål samt i många ämnes- och
kursplaner. Där lyfts det demokratiska uppdraget på olika sätt för att säkerställa att
samtliga elever garanteras en undervisning som byggs på det fundament som vårt
samhälle är uppbyggt på.
Undervisningen i samhällskunskapen, som är ett obligatoriskt gymnasiegemensamt
ämne, har som ett av sina huvudmoment den demokratiska processen i allmänhet och
det svenska parlamentariska systemet i synnerhet. Vidare lyfts i det ämnet, men även i
flertalet andra, de demokratiska värdena i kursplanerna och ingår då i kursinnehållet
och då i förlängningen i bedömningsunderlaget för varje elev.
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Demokratin i praktiken i skolans värld tillhör vardagen: Elevernas rättigheter och
möjligheter att påverka undervisningens innehåll och utformning är ett nationellt mål
som utvärderas varje år och som ständigt står i fokus.
Våra gymnasieskolor har alla en elevdemokratisk process som är välfungerande: Från
mentorsträffar med ett strukturerat innehåll där värdegrundsarbetet står i fokus via
klass- och programråd till elevråd och elevsamverkansgrupp med elever och
skolledning borgar för att elevernas bild och erfarenhet av den demokratiska
processen blir konkret och begriplig. Med andra ord genomsyras den ordinarie
verksamheten på Eskilstunas kommunala gymnasieskola av det demokratiska
perspektivet.
Utöver denna demokratiska grund i verksamheten förekommer även andra aktiviteter
lite utanför det ordinarie arbetet. Ett ständigt återkommande inslag är besöken från
ungdomsförbuden för våra demokratiskt valda partier i parlamentet. De får tillfälle till
att träffa eleverna för information om sina partier och deras arbete. Barn- och
utbildningsnämndens gymnasieutskott träffar varje termin skolornas elevråd i
Stadshuset. Det är ett led i att öka elevernas delaktighet och inflytande i
gymnasieskolan och elever och politiker har då utbyte i olika frågor som rör
gymnasiestudierna.
Utöver det finns på S:t Eskils gymnasium en FN-förening som lyfter det praktiska
demokratiarbetet till en nivå där det globala perspektivet står i fokus med mänskliga
rättigheter och en större förståelse för andra länders och kulturers levnadsvillkor och
problematik som givna teman.
Även andra aspekter på demokratibegreppet lyfts i form av arrangemang utanför den
ordinarie verksamheten på samtliga skolor: Externa föreläsare initierar aktuella teman
som hbtq-frågor, xenofobi och inte minst det mycket aktuella hotet nä det gäller faktaoch nyhetsförvanskning som gör att vi måste rusta våra ungdomar inför den
komplicerade uppgiften att skilja på vad som är sant och inte på nätet och i sociala
medier. Under valåren genomförs dessutom ett mycket ambitiöst program med
arrangerade partidebatter med frågor som initierats av eleverna samt möjlighet till
förtidsröstning för de rösträttsberättigade eleverna.
Med ovanstående beskrivning som grund menar barn- och utbildningsförvaltningen
att det demokratiska uppdraget redan präglar den ordinarie verksamheten och att en
demokrativecka inte skulle tillföra något som inte redan idag genomförs.

Yrkanden
Anton Berglund (SD) yrkar bifall till motionen. Jari Puustinen (M), Monicka Larsson
(V), Stefan Krstic (L), Lars G Linder (S), Lillemor Nordh (C) och Faisal Hassan (MP)
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
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Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut och föreslår en
propositionsordning som innebär att de två förslagen ställs emot varandra. Barn- och
utbildningsnämnden godkänner propositionsordningen. Ordföranden finner att
nämnden beslutat enligt Jari Puustinen (M), Monicka Larsson (V), Stefan Krstic (L),
Lars G Linder (S), Lillemor Nordh (C) och Faisal Hassan (MP) yrkande om bifall till
förvaltningens förslag.
________
Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen
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BUN/2017:303

§ 42
Uppföljning av nämndbeslut
Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att i juni
och i december varje år ta fram underlag till nästkommande arbetsutskott över
beslut som har fattats under det senaste halvåret, under januari-juni respektive
juli-december, med förslag om lämpliga tidpunkter för uppföljning av
nämndbesluten.
2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att följa
upp de nämndbeslut som arbetsutskottet väljer ut halvårsvis och återrapportera
dem till nämnden vid tidpunkter som arbetsutskottet bestämt, alternativt skriva
fram respektive ärende till nämnden igen för nytt beslut.

Ärendet
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har delegation från nämnden att fatta
beslut i några utpekade ärendetyper. Därutöver har arbetsutskottet som huvuduppgift
att förbereda kommande nämndsammanträden. Det är likaså viktigt att beslut som
redan har fattats av nämnden verkställs och rapporteras till nämnden på ett ordnat
sätt. För att se till att återrapporteringen, uppföljningen av fattade beslut och
sammanträdesplaneringen fungerar optimalt har förvaltningen tagit fram två förslag till
beslut.
Ärendet har initierats på politisk nivå. Alternativa lösningar har övervägts, till exempel
att i alla beslut redan från början ange när det ska följas upp. Problemet med det är att
det kan tillkomma information längre fram som innebär att tidpunkten för uppföljning
bör bli en annan. Motiveringen till att arbetsutskottet ska avgöra vilka beslut som
behöver följas upp och när är att det ligger i arbetsutskottets uppdrag att förbereda
nämndsammanträden. Ett motiv för att beslut som arbetsutskottet har pekat ut för
uppföljning ska återrapporteras eller skrivas fram för nya beslut är att allmänheten ska
kunna följa beslutsgången.
Finansiering
Förslagen till beslut innebär inga extra kostnader.
Konsekvenser för en effektiv organisation
Förslagen till beslut innebär en tydligare struktur för arbetet som är bra för
processkvalitén, medarbetarna och på sikt även för ekonomin.
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Jämställdhet
Förslagen till beslut innebär inga särskilda ekonomiska eller andra konsekvenser utifrån
ett jämställdhetsperspektiv.

Yrkanden
Jari Puustinen (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
_______
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BUN/2017:77

§ 43
Rapporter och meddelanden från förskole-,
grundskole- och gymnasieutskotten 2017
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
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BUN/2017:79

§ 44
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
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

30(37)

2017-06-21

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.
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9. Kommunfullmäktige beslutade 2017-04-27 § 107 om Årsredovisning 2016 för
Eskilstuna kommun. Nämndernas redovisningar godkändes, BUN/2017:97.
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)
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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.
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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BUN/2017:78

§ 45
Delegationsbeslutsrapporter 2017 till barn- och
utbildningsnämnden 2017-06-21
Delegation

Datum-period

2. ALLMÄNNA FÖRVALTNINGSÄRENDEN
2.2. Allmänna handlingar, Överklaganden, yttranden
2.2.6. Yttrande till Skolverket, Skolinspektionen, Inspektionen för vård och omsorg
IVO, Diskrimineringsombudsmannen DO och Datainspektionen
2017-04-06 (1)
2.2.7. Rättelse av uppenbara skrivfel, räknefel eller liknande i skrivelser och protokoll
2017-04-12 (1)
2.4. Övrig administration
2.4.1. Rätt att teckna avtal i nämndens namn,
Dnr BUN/2016:384, BUN/2017:253/264/234/328/312/320/324
2017-04-27 – 05-24 (9)
2.4.3. Arkivansvarig, Förvaltning av GIS. BUN/2017:258
2017-04-18 (1)
3. HR-ÄRENDEN
3.1. Anställning/avveckling
3.1.1. Anställning april 2017 – tillsvidare och visstid
BARN OCH ELEVADM ENHETEN
GYMNASIESKOLOR

0
30

GRUNDSKOLOR

218

GEMENSAMMA ENHETER

20

FÖRVALTNINGSLEDNINGSKONTOR

9

FÖRSKOLOR

186

BARN OCH
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
TOTALT:

461

3.1.3. Utse ställföreträdare för chef

2017-04-07 – 05-24 (16)
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3.3. Övriga personalärenden
3.3.7. Avstängning Dnr BUN/2017:64
3.3.8. Disciplinpåföljd Dnr BUN/2017:64
3.3.17. Tjänsteresor utanför Sverige

2017-04-24 – 05-19 (3)
2017-05-19 (1)
2017-04-06 – 05-11 (13)

4. Ekonomi
4.2. Löpande administration
4.2.1. Beslut om kontantkort/handkassa

2017-05-09 – 05-30 (12)

6. FÖRSKOLAN
6.1. Organisation
6.1.4. Avtal om mottagande av barn från annan
kommun/placering av barn i annan kommun BUN/2017:308
2017-05-11 (1)
6.1.8 Utreda omständigheterna och i förekommande
fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att
förhindra fortsatta trakasserier eller annan kränkande
behandling, Dnr BUN/2017:25
2017-04-06 – 05-24 (2)
6.2. Barnen
6.2.2. Utökning av tid för barn som av fysiska, psykiska
eller andra skäl behöver särskilt stöd
2017-04-06 – 05-22 (18)
7. GRUNDSKOLAN
7.1. Organisation
7.1.8. Placering av barn inom skolbarnomsorg
2017-04-12 – 05-29 (12)
7.1.13. Avtal om mottagande av elev från annan
kommun/placering i annan kommun,
Dnr BUN/2017:311/315
2017-05-05 – 05-17 (2)
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/2017:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 115
2017-03-31 – 05-29 (204)
7.2. Eleverna
7.2.6. Bevakning av att elev fullgör sin skolplikt,
Dnr BUN/2017:67/76
7.2.11. Förtur till plats inom skolbarnomsorg samt
utökning av tid för barn som av fysiska, psykiska eller
andra skäl behöver särskilt stöd

2017-03-08 – 03-21 (35)
2016-04-28 – 05-22 (8)

8. GYMNASIESKOLAN
8.1.6. Avtal om interkommunal ersättning vid mottagande av elev från annan
kommun/placering av elev i annan kommun
Dnr BUN/2017:307/314
2017-04-12 – 05-12 (2)
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8.1.12. Utreda omständigheterna och i förekommande fall vidta de åtgärder som
skäligen kan krävas för att förhindra fortsatta trakasserier eller annan kränkande
behandling Dnr BUN/2017:27/28/29
2017-04-05 – 2017-05-22 (5)
9. GRUND- OCH GYMNASIESÄRSKOLAN
9.2. Eleverna
9.2.1. Mottagande av elev inom grundsärskolan
9.2.2. Mottagande placering inom gymnasiesärskolan

2017-04-11 – 05-09 (11)
2017-05-24 (8)

______
Rapporterade delegationsbeslut läggs till handlingarna efter nämndens sammanträde
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BUN/2017:272

§ 46
Informationsärenden till barn- och
utbildningsnämnden 2017
Åsa Lundkvist visar styrkort på förvaltningsövergripande nivå.
Lena Karlsson visar hur personalomsättningen ser ut i kommunens kommunala
grundskolor.
Susan Naderifari initierar revidering av ”Riktlinjer för mat och måltider i förskola och
skola” som kommer upp för beslut i augusti.
Johan Lindeberg presenterar arbetet med fritidshemsutvecklingen, nuläget och hur det
var tidigare.
Johan Lindeberg definierar och förklarar vad formativ bedömning är och berättar om
arbetet med det.
Anna Olofsson Carstedt och Anna Enander går igenom processkartläggningen
”Ryggrad i förskola” och delprocessen Barnplacering.
Jenny Is Neimann berättar om barn- och elevvolymer i fristående förskolor och skolor
jämfört med kommunala - några år bakåt i tid och nuläge.
Jenny Ericson och Jenny Is Neimann går igenom ekonomisk prognos per sista maj

_______
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BUN/2017:80

§ 47
Övriga frågor barn- och utbildningsnämnden 2017
Inga övriga frågor.
_______
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