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Barn- och utbildningsnämnden

Rapporter och meddelanden till barn- och
utbildningsnämnden 2018-06-19
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden lägger rapporter och meddelanden daterade
2018-06-08 till handlingarna.
Rapporter och meddelanden 2018-06-08
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 (12)
Djurgårdsskolan (7)
Edvardslundsskolan (5)
Faktoriet (4)
Fristadsskolan (2)
Fröslunda-/Skjulstaskolan (21)
Förskolan (10)
Gillberga skola (0)
Gökstensskolan (51)
Hammargärdets skola (1)
Hållsta skola (2)
Hällberga skola (3)
Hällby skola (3)
Kjula skola (0)
Lagersbergsskolan (30)
Lundbyskolan (6)
Mesta skola (12)
Rekarnegymnasiet (6)
Rinmansgymnasiet (11)
S:t Eskils gymnasium (7)
Skiftingehus skola (29)
Skogstorpsskolan (14)
Skogsängsskolan (21)
Slagstaskolan (10)

BUN/2018:1
BUN/2018:2
BUN/2018:3
BUN/2018:4
BUN/2018:5
BUN/2018:6
BUN/2018:7
BUN/2018:8
BUN/2018:9
BUN/2018:10
BUN/2018:11
BUN/2018:12
BUN/2018:13
BUN/2018:15
BUN/2018:16
BUN/2018:17
BUN/2018:18
BUN/2018:19
BUN/2018:20
BUN/2018:21
BUN/2018:22
BUN/2018:23
BUN/2018:24
BUN/2018:25
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Slottsskolan (16)
Stålforsskolan (26)
Tegelvikens skola (3)
Tuna skolområde (Ärsta m fl) skola (0)
Vallby skola (0)
Årbyskolan (11)
Ärla skola (6)
Ärstaskolan (7)
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BUN/2018:26
BUN/2018:27
BUN/2018:28
BUN/2018:14
BUN/2018:29
BUN/2018:30
BUN/2018:31
BUN/2018:32

Registreringslistor från:
Djurgårdsskolan
Fröslundaskolan
Förskoleområde Kompassen
Förskoleområde Öster
Hållsta skola
Hällby skola
Lagersbergsskolan
Lundby skola
Mesta skola
Pedagogiskt centrum
Rekarnegymnasiet
Rinmangymnasiet
S:t Eskils gymnasium
Skiftingehus skola
Skogstorps skola
Skogsängsskolan
Stålforsskolan
Tegelvikens skola
Tuna skolområde
Årbyskolan
Ärstaskolan

BUN/2018:34
BUN/2018:38
BUN/2018:67
BUN/2018:72
BUN/2018:42
BUN/2018:44
BUN/2018:46
BUN/2018:47
BUN/2018:48
BUN/2018:49
BUN/2018:63
BUN/2018:64
BUN/2018:65
BUN/2018:50
BUN/2018:51
BUN/2018:52
BUN/2018:55
BUN/2018:56
BUN/2018:57
BUN/2018:59
BUN/2018:61

Sammanställningar:
1. Sammanställning - Anmälan om påbörjad utredning av kränkande behandling
tom maj 2018
2. Sammanställning - Anmälan om påbörjad utredning av kränkande behandling
tom maj 2018 uppdelat på F-6 och 7-9
3. Sammanställning - Synpunktshantering mars-maj 2018
4. Sammanställning - Beslut statsbidrag 2018
5. Sammanställning - Skolinspektionsärenden mars-maj
Beslut från Skolinspektionen/Barn- och elevombudet:
1. Beslut 2018-04-12 av Barn- och elevombudet att ärendet kan avslutas.
Ärendet gällde skyldigheten att motverka kränkande behandling vid
Slottskolan, Eskilstuna. Dnr: 451-2018:2649. BUN/2017:505.
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2. Beslut 2018-04-18 av Barn- och elevombudet att ärendet kan avslutas.
Ärendet gällde skyldigheten att motverka kränkande behandling vid Mesta
skola F-3, Eskilstuna. Dnr: 451-2018:3230. BUN/2017:494
3. Beslut 2018-04-26 av Barn- och elevombudet att ärendet kan avslutas.
Ärendet gällde skyldigheten att motverka kränkande behandling vid
Gökstenskolan, Eskilstuna. Dnr: 451-2018:3385. BUN/2017:468
4. Beslut 2018-04-26 av Barn- och elevombudet att ärendet kan avslutas.
Ärendet gällde skyldigheten att motverka kränkande behandling vid S.t Eskils
Gymnasium, Eskilstuna. Dnr: 451-2018:3269. BUN/2017:546
5. Beslut 2018-05-04 av Barn- och elevombudet att ärendet kan avslutas.
Ärendet gällde skyldigheten att motverka kränkande behandling vid S.t Eskils
Gymnasium, Eskilstuna. Dnr: 451-2018:3278. BUN/2017:499
6. Beslut 2018-05-09 av Skolinspektionen efter kvalitetsgranskning av
undervisning om källkritiskt förhållningssätt - samhällskunskap och svenska i
grundskolan vid Tegelvikens skola i Eskilstuna kommun. Huvudmannen ska
senast 9 januari 2019 redovisa till Skolinspektionen vilka åtgärder som
vidtagits. Dnr: 400-2017:7326. BUN/2018:521
7. Beslut 2018-05-16 av Skolinspektionen gällande skolsituationen för en elev
vid Gökstenskolan. Eskilstuna kommun har följt bestämmelserna i skollagen
om stödåtgärder och rätt till utbildning. Ärendet avslutas. Dnr: 41-2017:7604.
BUN/2017:456
8. Beslut 2018-05-17 av Barn- och elevombudet i ärende gällande
Gökstenskolan att förelägga Eskilstuna kommun att senast 17 augusti 2018
vidta åtgärder så att skollagens krav att motverka kränkande behandling
uppfylls. Dnr: 45-2018:2740. BUN/2018:468
9. Beslut 2018-05-23 av Skolinspektionen efter uppföljning av helhet och
sammanhang på yrkesprogrammen vid Rinman 1, Rinmangymnasiet i
Eskilstuna kommum. Eskilstuna kommun har vidtagit tillräckliga åtgärder
och kvalitetsgranskningen avslutas.
10.Beslut 2018-05-31 av Skolinspektionen efter uppföljning av helhet och
sammanhang på yrkesprogrammen vid Rekarnegymnasiet 3 i Eskilstuna
kommun. Eskilstuna kommun har vidtagit vissa åtgärder inom området. Av
redovisningen framgår dock inte hur huvudmannen har säkerställt att lärarna i
högre grad utgår från examensmålen och samarbetar över ämnesgränserna i
sitt arbete med planering och genomförande av undervisningen.
Kvalitetsgranskningen avslutas.
Beslut från Skolverket:
1. Beslut 2018-04-05 om återkrav av 56 000 kr i statsbidrag för ökad undervisningstid
för nyanlända elever i grundskolan 2017. Återkravet är med anledning av att åtta
elever inte deltagit i undervisningen. Dnr 2017:002. BUN/2017:192.
2. Beslut 2018-04-12 att bevilja ansökan om statsbidrag med 462 560 kr för
fortbildning i specialpedagogik för 2018. Dnr 8.1.2-2018:0006368. BUN/2018:344.
3. Beslut 2018-04-19 om återkrav av 504 139 kr i statsbidrag för barn som vistas i
landet utan tillstånd för 2017. Återkravet är med anledning av att redovisningen
visar att kostnaderna inte uppgår till bidraget som beviljats. Dnr 8.1.22018:0007297. BUN/2017:421.
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4. Beslut 2018-05-07 att bevilja ansökan om statsbidrag med 56 250 kr för Lärarlyftet
II VT 2018. Dnr 2018:0000205. BUN/2018:335.
5. Beslut 2018-05-08 att godkänna redovisning utan återkrav gällande statsbidrag för
omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds för 2017. Dnr 8.1.22018:0014868. BUN/2017:380.
6. Beslut 2018-05-17 att bevilja ansökan om statsbidrag med 30 520 kr för fortbildning
av lärare när det gäller svenska som andraspråk och kommunal vuxenutbildning i
svenska för invandrare för 2018. Dnr 2018:0009573. BUN/2018:378.
7. Beslut 2018-05-18 att delvis bevilja ansökan om statsbidrag med 15 000 kr för
fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och motsvarande för 2018. Dnr 8.1.22018:0009572. BUN/2018:377.
8. Beslut 2018-06-01 att bevilja ansökan om statsbidrag med 2 791 250 kr för
gymnasial lärlingsutbildning för 2018. Dnr 8.1.2-2018:0012765. BUN/2018:443.
9. Beslut 2018-06-01 att bevilja ansökan om statsbidrag med 539 196 kr för
entreprenörskap i skolan - huvudmän för 2018. Dnr 8.1.2-2018:0009109.
BUN/2018:372.
Miljökontorets ordinarie årliga oanmälda kontroller av verksamheten. Kontroll av
rengöringen och underhållet av lokalen och utrustningen, samt verksamhetens rutiner
för rengöring och underhåll:
1. Inspektionsrapport livsmedel 2018-04-24 - kontroll av rengöring och underhåll
2018 - Vreta förskola: En avvikelse följs upp vid nästa kontroll. BUN/2018:496.
2. Inspektionsrapport livsmedel 2018-04-27 - kontroll av rengöring och underhåll
2018 - Stenby förskola: Tre avvikelser följs upp vid nästa kontroll. BUN/2018:496.
Miljökontorets planerade tillsynsbesök med fokus på systematiskt och förebyggande
arbete utifrån kraven i miljöbalkens förordning om verksamhetsutövares egenkontroll:
1. Beslut 2018-04-20 om fyra plus sex åtgärdspunkter i verksamheten Eskilstuna
Resurscenter (Skjulsta) utifrån tillsynsbesök 27 mars 2018 och tillsyn 2015. Åtgärdas
snarast och återrapporteras senast 12 juli 2018.
2. Beslut 2018-04-24 om nio åtgärdspunkter i verksamheten Slagstaskolan utifrån
tillsynsbesök 23 april 2018. Åtgärdas snarast och återrapporteras senast 25 juli 2018.
3. Beslut 2018-05-04 om fyra åtgärdspunkter i verksamheten S:t Eskils Gymnasium
utifrån tillsynsbesök 4 maj 2018. Åtgärdas snarast och återrapporteras senast 6
augusti 2018.
4. Beslut 2018-05-16 om en åtgärdspunkt i verksamheten Fröslundaskolan utifrån
tillsynsbesök 4 maj 2018. Åtgärdas snarast och återrapporteras senast 6 augusti
2018.
5. Beslut 2018-05-18 om sex åtgärdspunkter i verksamheten Skogsängsskolan utifrån
tillsynsbesök 17 maj 2018. Åtgärdas snarast och återrapporteras senast 17 augusti
2018.
6. Beslut 2018-05-18 om åtta åtgärdspunkter i verksamheten Slottsskolan utifrån
tillsynsbesök 18 maj 2018. Åtgärdas snarast och återrapporteras senast 20 augusti
2018.
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Ärenden för kännedom:
1. Kommunfullmäktige har 2018-03-28 beslutat i valärende gällande Barn- och
utbildningsnämnden, från och med den 28 mars 2018 till och med den 31 december
2018. Ny ersättare Patric Henriksson (S) efter Daniel Alexandersson (S).
2. Beslut har fattats av Universitets- och högskolerådet (UHR) och meddelats 201805-04 att bevilja medel till projekt med 29 476 euro för Erasmus+ mobilitet skola
2018.
3. Beslut har fattats av UHR och meddelats 2018-05-04 att bevilja medel till projekt
med 322 594 euro för Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning 2018.
4. Beslut 2018-04-13 har fattats av Skolväsendets överklagandenämnd gällande
överklagat beslut om skolplacering i förskoleklass. Överklagandenämnden avvisar
överklagandet då beslutet inte får överklagas. 9 kap. 15 § första stycket skollagen anger
att elev ska placeras vid vårdnadshavarnas önskade enhet för sitt barn, dock annan
elevs berättigade krav på placering på enhet nära hemmet får inte åsidosättas. För
att alla barn ska garanteras placering vid en skolenhet nära hemmet har kommunen
ett system med anvisade skolor utifrån upptagningsområden. Den önskade skolan
har inte haft plats för fler elever. Beslut grundade i 9 kap. 15 § första stycket skollagen
får inte överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd.
5. Rektorer har fattat 18 beslut om avstängning av elev i grundskolan enligt Skollagen
2010:800 5 kap 14 §. Information till huvudmannen har inkommit 2018-04-12 2018-06-04. BUN/2018:79.
6. Rektor har fattat två beslut om omedelbar avstängning av elev i gymnasieskolan
enligt Skollagen 2010:800 5 kap 17-19 §. Information till huvudmannen har
inkommit 2018-05-31. BUN/2018:78.
7. Rektor på grundskolan har fattat ett beslut om tilldelning av skriftlig varning enligt
Skollagen 5 kap 11 §. Information till huvudmannen har inkommit 2018-05-02.
BUN/2018:82.
______
Rapporter och meddelanden läggs till handlingarna efter sammanträdet
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