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BUN/2017:79

§1
Rapporter och meddelanden
Beslut
Rapporten över rapporter och meddelanden daterad 2017-02-09 läggs till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Rapporten daterad 2017-02-09 innehåller rapporter och meddelanden inkomna till
barn- och utbildningsnämnden under perioden 2016-12-03 – 2017-02-08.
Vid sammanträdet framfördes även muntliga rapporter:
Trafikhandläggare Johan Kindmalm informerade om kommunens
trafiksäkerhetsarbete kring förskolor och skolor.
Enhetschef Monica Winbladh och ekonom Haris Zukanovic informerade nämnden
om arbetet med nationell och lokal IT-strategi.
Skolchef för gymnasieskolan Karin Holmberg Lundin presenterade gymnasieskolans
betygsresultat.
Skolchef för grundskolan Hans Ringström informerade om elevhälsans nya
verksamhetschef.
Controller Jenny Is Neimann informerade om ersättning för nyanlända elever i
grundskola och gymnasieskola.
Ekonomerna Haris Zukanovic och Camilla Brunstedt presenterade en totalbild över
hur grundskolorna är finansierade 2017 med skolpeng, strukturtillägg och
landsbygdsstöd.
Förvaltningschef Åsa Lundkvist informerade om antalet förskollärare,
grundskolelärare och gymnasielärare och andelen av dessa som är behöriga lärare.
_______

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign
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BUN/2017:97

§2
Verksamhetsberättelse 2016
Beslut
1.

Verksamhetsberättelsen för 2016 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

2.

Nämnden har i verksamhetsberättelsen för 2016 tagit med de pågående åtaganden
som gäller läsåret 2015/2016 samt åtaganden för hösten 2016.

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

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden redovisar 58 åtaganden i verksamhetsberättelsen för
2016. Vid verksamhetsårets utgång är totalt 27 åtaganden klara och uppsatt nivå nådd.
24 åtaganden är antingen pågående eller visar förbättrad nivå men är ej i nivå med
uppsatta mål. Två åtaganden visar sämre resultat än väntat och 5 åtaganden är inte
påbörjade. Det höga antalet pågående åtaganden beror till stor del på att enheternas
planering sker läsårsvis. Det innebär att större delen av nämndens 1-åriga åtaganden
kommer att genomföras under 2017.
Barn- och utbildningsnämndens resultat för 2016 blev -23,9 miljoner kronor.
Verksamhetsberättelsen för 2016 ska lämnas till kommunstyrelsen senast 23 februari.
Verksamhetsberättelsen är utformad enligt anvisningar från kommunledningskontoret.
Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse för 2016 omfattar följande:
- Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2016
- Resultatredovisning av över- och underskott 2016
- Genomförd och planerad internationell verksamhet 2016
Säkerhetsbokslut 2016

Yrkanden
Jari Puustinen (M), Lillemor Nordh (C), Lars G Linder (S), Rebaz Sanar (M) och
Lennart Abrahamsson (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
_______
Utdrag till:
Kommunstyrelsen
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign
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BUN/2016:477

§3
Riktlinje för gymnasielevers studier utomlands
Beslut
Eskilstuna kommun kan betala ut ersättning enligt skollagens bestämmelser om bidrag
från hemkommunen till utbildning på nationella program vid en fristående
gymnasieskola till svenska utlandsskolor 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.
- Eleven ska vara folkbokförd i Eskilstuna kommun under studietiden.
- Inackorderingstillägg eller resebidrag kommer inte utbetalas i samband med
studier utomlands.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden gav förvaltningen ett uppdrag, 2016-12-14 § 97, att
utreda hur andra kommuner hanterar ansökningar från gymnasielever som studerar
utomlands och vill ta med sig skolpengen.
Utifrån en genomgång av andra kommuners lösning och det juridiska läget föreslår
förvaltningen att Eskilstuna kommun gör det möjligt att betala ut bidrag till svenska
utlandsskolor för studier under år 2 i gymnasieskolan. En sådan variant gör det tydligt
att kommunen är villig att bidra till utlandsstudier som en del av ett gymnasieprogram.
Utbildning som inte kan räknas in som en del av ett vanligt gymnasieprogram är inget
som kommunen behöver finansiera.

Yrkanden
Jari Puustinen (M) och Lillemor Nordh (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
_______

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign
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BUN/2016:485

§4
Yttrande över motion - Ge föräldrar större valfrihet
att välja den omsorg som är bäst för barnet och
familjen
Beslut
Yttrandet antas och skickas till kommunstyrelsen.

Förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.

Ärendebeskrivning
Marielle Lahti (MP) samt Magnus Arreflod (MP) har den 26 oktober 2016 lämnat in
en motion – Ge föräldrar större valfrihet att välja den omsorg som är bäst för barnet
och familjen; fyramånadersregeln och pedagogisk omsorg. Motionärerna yrkar på
följande:
- Kommunen ska utreda och lämna förslag på en familjeorienterad hantering av
fyramånadersregeln.
- Kommunen utreder förutsättningarna för en mer diversifierad barnomsorg samt
föreslå en tidplan för att återinföra pedagogisk omsorg i Eskilstuna kommun.

Yttrande
I skollagen 1 juli 2009 ersattes begreppet familjedaghem med begreppet pedagogisk
omsorg. Pedagogisk omsorg kan till exempel vara verksamhet där barn tas omhand i
personalens eget hem (traditionellt familjedaghem, ännu tidigare kallat
dagbarnvårdare) eller olika flerfamiljslösningar. Pedagogisk omsorg kan även bedrivas
i en särskild lokal. Pedagogisk omsorg kan bedrivas i kommunal eller enskild regi.
Pedagogisk omsorg erbjuds istället för förskola eller fritidshem och vänder sig till barn
i åldrarna 1-12 år. Verksamheten ska stimulera barns utveckling och lärande och
utformas så att den förbereder barnen för fortsatt lärande. Pedagogisk omsorg styrs av
skollagen (främst kapitel 25). Förskolans läroplan (reviderad 2010) är vägledande, ej
styrande, för pedagogisk omsorg.
Det finns inga krav på att det ska finnas en viss form av pedagogisk omsorg i
kommunen, men kommunen ska ta skälig hänsyn till vårdnadshavarnas önskemål om
verksamhetsform. Kommunerna ska enligt 25 kap 2 § i skollagen sträva efter att
erbjuda barn pedagogisk omsorg.
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2017-02-16

Sida

7(17)

Däremot har alla barn enligt 8 kap i skollagen rätt till förskola. Hemkommunen är
ansvarig för att alla barn i kommunen som ska erbjudas förskola om deras
vårdnadshavare önskar det (8 kap 12§). Barn ska från och med ett års ålder erbjudas
förskola i den omfattning som det behövs med hänsyn till vårdnadshavares
förvärvsarbete eller studier Barnet kan även ha ett eget behov av att få plats i förskolan
på grund av familjens situation i övrigt (8 kap 5§). Utöver detta ska barn även erbjudas
förskola om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin
utveckling i form av förskola.(8 kap 7§)
Skollagen 8 kap 4 § anger dessutom att alla barn ska från och med höstterminen det år
barnet fyller tre år erbjudas förskola under minst 525 timmar om året.
I oktober 2015 beslutade barn- och utbildningsnämnden att avveckla den kommunala
pedagogiska omsorgen, i form av familjedaghem, till augusti 2016. Orsaken var bland
annat att en allt minskande efterfrågan. Sommaren 2015 slutade 15 barn men bara 4
barn fanns i kön för att nyplacera. Att det i stort sett var en obefintlig kö till
verksamheten var orsak till att verksamheten gick med underskott.
En annan orsak till beslutet om avveckling var att det har varit svårt att rekrytera
medarbetare till pedagogisk omsorg. Det har varit få antal sökande till tjänsterna, flera
har inte uppfyllt kravprofilen och flera sökande har inte varit bosatt i de områden där
önskemål av pedagogisk omsorg funnits.
För att kunna bedriva en pedagogisk omsorg i form av dagbarnvårdare behövs det ett
visst antal dagbarnvårdare. Innan avvecklingen i augusti 2016 hade medarbetarna
inom pedagogisk omsorg enligt avtal en reglerad arbetstid på 40 timmar/vecka. Detta
medförde att schemat för medarbetarna inom pedagogisk omsorg behövde läggas så
att varje medarbetare var ledig en dag per vecka. Utifrån detta var medarbetarna i
pedagogisk omsorg organiserade i arbetslag som samarbetade med gemensamma
aktiviteter och avlastning när någon var sjuk eller när någon hade sin lediga dag i
veckan.
Att vara dagbarnvårdare innebär även andra arbetsuppgifter än den i den direkta
pedagogiska verksamheten. På förskolan har personalen som arbetar med barnen
fokus på det pedagogiska uppdraget. Övriga uppgifter så som städning och matlagning
utförs av annan personal utbildad för detta.
Skillnader mellan pedagogisk omsorg och förskola/fritidshem:
- Förskolan är en skolform, fritidshem är en verksamhetsform som är ett
komplement till skolan. Pedagogisk omsorg är däremot ingen skolform.
- Förskolan och fritidshemmet styrs av läroplaner, det gör inte pedagogisk omsorg.
- I förskola och fritidshem bedrivs undervisning och utbildning, det gör man inte i
pedagogisk omsorg.
- I förskola och fritidshem ska det finnas högskoleutbildad personal, det finns det
inga krav på för pedagogisk omsorg.
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign
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Det finns möjlighet för fristående huvudmän att ansöka om att starta pedagogisk
omsorg samt möjlighet att få bidrag för att starta pedagogisk omsorg. I Eskilstuna
finns pedagogisk omsorg som bedrivs av fristående aktörer.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Motionären har beskrivit konsekvenser av tillämpning av 4-månders regeln för plats i
förskola. När vårdnadshavare har anmält önskemål om förskola med offentlig
huvudman ska kommunen erbjuda barnet förskola inom fyra månader (8 kap 14 §).
Det finns ingen garanti för placering på någon av de valda enheterna. Barnet ska
erbjudas en plats så nära barnets hem som möjligt. Om vårdnadshavarna tackar nej till
en plats som kommunen erbjuder kvarstår de i kön men de kan få vänta längre än fyra
månader på ett nytt erbjudande. Med längre tid avses att det inte finns någon tidsgräns
för när de ska få ett nytt erbjudande (Skolinspektionen Erbjudande om förskola inom fyra
månader Dnr 09-2016:1455).
Om kommunen erbjuder barnet förskola inom fyra månader är bestämmelserna i
skollagen uppfyllda, även om barnet erbjuds plats i en förskola som vårdnadshavaren
inte har önskat. Om barnet får ett erbjudande till några av de lägre alternativen eller på
en ej önskad förskola kan vårdnadshavaren tacka ja och barnet kan stå kvar i
omplaceringskö till första hands valet.
Barnkonventionen anger att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut
som rör barn (artikel 3). Motionären menar att en placering utanför vårdnadshavarnas
önskemål inte kan anses vara till barnets bästa.
Vårdnadshavarnas önskemål har högsta prioritet och 4-månaders regeln är en
lagstadgad skyldighet för kommunen. Att få en placering långt från det egna hemmet
kan naturligtvis ge negativa konsekvenser för vårdnadshavaren och indirekt för barnet.
Barnkonventionen anger att alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling (artikel
6), något som rätten till likvärdig förskola ändå garanterar. Negativa konsekvenser för
barnet när denne är i förskolan, bedöms som minimala. Rådande brist på
förskoleplatser ger inget utrymme för annan hantering inom angiven tidsgräns.
Bestämmelsen om att kommunen ska erbjuda förskoleplats inom fyra månader gäller
just förskola och inte annan pedagogisk verksamhet som till exempel pedagogisk
omsorg i form av familjedaghem. Kommunen kan inte uppfylla skollagens krav
genom att i stället erbjuda plats i annan pedagogisk verksamhet.

Yrkande
Jari Puustinen (M), Lillemor Nordh (C), Lars G Linder (S) och Lennart Abrahamsson
(V) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
_______
Utdrag till:
Kommunstyrelsen
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign
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BUN/2016:486

§5
Yttrande över motion om att stärka stödet till
landsbygdsskolorna
Beslut
Yttrandet antas och skickas till kommunstyrelsen.

Förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås med hänvisning till att föreslagna förändringar redan är införda till
budget 2017.

Ärendebeskrivning
Motionären framhåller vikten av en väl fungerande resursfördelningsmodell för att ge
rätt förutsättningar för mindre skolor på landsbygden. Motionären yrkar på att dels
höja den ekonomiska ersättningen till landsbygdsskolorna i budget 2017, dels se över
den del av regelverket som berör antalet elever och dess koppling till
resursfördelningen.
Till budget 2017 har resursfördelningen vad gäller små skolor på landsbygden
förändrats. En förändring är att ersättningen till landsbygdsskolor förstärkts med 1
mnkr. En annan är att ersättningen numera minskar stegvis för skolor med ett
elevantal mellan 150-200 elever. Tidigare upphörde landsbygdsersättningen om skolan
gick över 150 i elevantal.
Ytterligare en förändring är att ersättningen numera utgår med ett belopp per år och
skola och årskurs vilket leder till att skolor med fler årskurser får en större ersättning.
Tidigare utgick ersättningen med ett belopp per år och skola, oavsett antalet årskurser.
Små skolor på landet ges en riktad ersättning för förskoleklass och årskurs 1-9, utöver
grundbelopp och socioekonomisk ersättning.
Ersättningen betalas ut enligt följande kriterier:
- skolan ska vara belägen utanför Eskilstuna tätort, och
- skolan ska vara den enda skolan i byn/orten/trakten
- skolor med maximalt 150 elever får 100 tkr per årskurs och år, skolor med 151200 elever får 50 tkr per årskurs och år.
Ersättningen betalas ut månadsvis och fastslås för en termin i taget.
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Yrkanden
Jari Puustinen (M), Lillemor Nordh (C) och Lars G Linder (S) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Mikael Nygren (SD) yrkar att motionen ska anses besvarad.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det utöver förvaltningens förslag finns ett förslag.
Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att de två förslagen ställs
mot varandra. Nämnden godkänner propositionsordningen.
Vid ställd proposition på förvaltningens förslag mot Mikael Nygrens (SD) förslag
finner ordföranden att nämnden beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

Omröstning
Omröstning begärs. Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att den
som röstar enligt förvaltningens förslag röstar Ja och den som röstar enligt Mikael
Nygrens (SD) förslag röstar Nej. Nämnden godkänner propositionsordningen.
Ledamöter med rösträtt
Lars G Linder (S)
Zahra Ismail Hassan (S)
Mats Wernersson (S)
Madeleine Holmquist Skantz (M)
Thomas Ackelid (S)
Patrick Sannetjärn (M)
Servat Barzangi (M)
Rebaz Sanar (M)
Lillemor Nordh (C)
Lennart Abrahamson (V)
Mikael Nygren (SD)
Aila Johansson (SD)
Jari Puustinen (M)
Summa

Ja
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
11

2

0

Nämnden beslutar att bifalla förvaltningens förslag.
_______
Utdrag till:
Kommunstyrelsen

Eskilstuna – den stolta Fristaden
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BUN/2016:487

§6
Yttrande över medborgarförslag - Låt inte personal
på skola och fritidshem snusa under arbetstid
Beslut
Yttrandet antas och skickas till kommunstyrelsen.

Förslag till kommunfullmäktige
Medborgarförslaget avslås.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen uppdrog 2016-11-21 barn- och utbildningsnämnden att yttra sig
över ett medborgarförslag om att personal i skolan och på fritids inte ska snusa under
arbetstid.
Förslaget är till stor del en fråga om att skolans personal ska vara ett föredöme för
eleverna att inte använda tobak samt att det inte luktar gott.
Eskilstuna kommun har riktlinjer för rökfri arbetstid. Snus är i större utsträckning var
och ens angelägenhet eftersom det inte skadar eller påverkar någon annans hälsa.
Kommunen har valt att inte införa totalt tobaksförbud, bland annat för att
tobakslagen enbart stödjer rätten till rökfri arbetsmiljö.

Yrkande
Jari Puustinen (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
________
Utdrag till:
Kommunstyrelsen
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BUN/2016:505

§7
Yttrande över Biblioteksplan för Eskilstuna
kommunkoncern 2017-2021
Beslut
Yttrandet antas och skickas till kultur- och fritidsnämnden.

Förslag till kultur- och fritidsnämnden
Biblioteksplanen bifalles.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till ny
biblioteksplan för Eskilstuna kommunkoncern 2017-2021.
Under arbetet med att ta fram förslaget till ny biblioteksplan har Barn- och
utbildningsförvaltningen varit delaktiga i de delar som påverkar skolbiblioteken och
där skollagen delvis blir styrande för form och inriktning i verksamheten.
Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer att förslaget till ny biblioteksplan går
mycket väl i linje med hur skolbiblioteken behöver utvecklas och att planen har stöd i
skollagen. Bland annat framgår det att för att skolbiblioteken ska bidra till elevers
ökade måluppfyllelse och bidra till ökad läsförståelse behöver skolbiblioteken
utvecklas, med ökat öppethållande och mer avsatta personalresurser. Mediebeståndet
behöver uppdateras. Lässatsningen kan bidra till att stärka skolbiblioteken genom att
bidra med kompetens. Många skolor behöver avsätta mer resurser för skolbiblioteksverksamheten.
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår därför nämnden att ställa sig bakom
förslaget till ny biblioteksplan

Yrkanden
Jari Puustinen (M) och Lillemor Nordh (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
_______
Utdrag till:
Kultur och fritidsnämnden
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Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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2017-02-16

BUN/2017:101

§8
Förslag till utredning av särskolan
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda särskolan.

Ärendebeskrivning
Från och med 2017 finansieras särskolan med skolpeng istället för med anslag. Målet
för förvaltningen i arbete med att omsätta budget 2017 i konkret verksamhet är att
bedriva en kvalitativt hög verksamhet vilken kännetecknas av god omsorg, god
säkerhet och där eleverna utvecklas utifrån de mål som är satta i läroplanerna skapa en
organisation som kännetecknas av en hög flexibilitet för att klara volymökningar och
volymminskningar säkerställa att arbetsmiljön för elever, personal och chefer är god
uppnå en långsiktig ekonomisk stabilitet och effektivitet
Särskolan har under flera år brottats med stora underskott. Det finns ett stort behov
av att genomlysa kvalitet, organisation och effektivitet inom verksamheten och att
utifrån detta underlag ta fram förslag på eventuella förändringar.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Utredningen har till syfte att ta fram förslag till hur förvaltningen, med given skolpeng,
bättre ska kunna bedriva en kvalitativt hög verksamhet som kännetecknas av god
omsorg, god säkerhet och där eleverna utvecklas utifrån de mål som är satta i
läroplanerna.
Vid sammanträdet meddelar förvaltningschef Åsa Lundkvist att förvaltningens
samverkansgrupp hoppas att utredningen inte har ekonomiska förtecken.

Yrkande
Jari Puustinen (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
_______
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Barn- och utbildningsnämnden
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BUN/2017:123

§9
Uppdrag om att revidera Riktlinjer för mat och
måltider i förskola och skola
Beslut
Barn- och utbildningsförvaltningen uppdras att se över Riktlinjer för mat och måltider i
förskola och skola.
Förvaltningen uppdras att återkomma med förslag till reviderad riktlinje till
nämndsammanträdet 2017-06-21.

Ärendebeskrivning
Den aktuella versionen av Eskilstuna kommuns Riktlinjer för mat och måltider i förskola
och skola antogs av barn- och utbildningsnämnden 2014-04-17 och av Torshälla stads
nämnd 2014-09-16.
Riktlinjens syfte är att vara ett verktyg för att ta steg mot de goda livsvillkor som i
finns i visionen för 2020 samt att på lång och kort sikt främja folkhälsan. För att det
ska vara ett levande dokument som kan användas i verksamheterna behövs det med
jämna mellanrum ses över och vid förändrade behov eller förutsättningar korrigeras.
Från och med 2017-08-01 kommer förskolor och skolor i Torshälla att bli en del av
barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde. Därav bedömer förvaltningen att
tjänstemän ifrån Torshälla stads förvaltning bör bjudas in i beredningsarbetet men att
Torshälla stads nämnd inte behöver fatta beslut i ärendet för egen del.

Yrkande
Jari Puustinen (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
_______
Utdrag till:
Torshälla stads nämnd, för kännedom
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Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden

Sida
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Sammanträdesdatum
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2017-02-16

BUN/2017:77

§ 10
Rapporter och meddelanden från utskotten
Beslut
Utskottens rapporter läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Förskoleutskottet hade inget att rapportera.
Lars G Linder (S) meddelar att grundskoleutskottet besökt Slagstaskolan och KomTek
och föreslår att hela nämnden kan få en dragning om KomTeks verksamhet och
systemet Vklass.
Gymnasieutskottet hade inget att rapportera.
_______
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Barn- och utbildningsnämnden
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Sammanträdesprotokoll
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BUN/2017:78

§ 11
Delegationsbeslut
Beslut
Delegationsrapport daterad 2017-02-08 läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Delegationsrapport daterad 2017-02-08 innehåller beslut fattade av barn- och
utbildningsförvaltningen utifrån delegationsordning under perioden 2016-12-08 –
2017-02-08.
_______
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Barn- och utbildningsnämnden
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BUN/2017:80

§ 12
Övriga frågor
Inga övriga frågor.
_______
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