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2016-12-14

BUN/2016:418

§ 87
Verksamhetsplan och budget 2017
Beslut
Verksamhetsplan och budget för 2017 fastställs.

Reservation
Lennart Abrahamsson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Faisal Hassan (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Anton Berglund (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Ärendebeskrivning
Nämndens definitiva verksamhetsplan och budget ska fastställas i december. Den
definitiva verksamhetsplanen bygger på preliminär verksamhetsplan och
kompletterande årsplan.
Kommunfullmäktige antog den kompletterande årsplanen i november med
kommungemensamma åtaganden. Utöver korrigeringar utifrån den kompletterande
årsplanen har åtaganden i verksamhetsplanen bearbetats och kompletterats med
mätbara mål 2017-2019.
Vid sammanträdet informerade förvaltningen om hur arbetet med verksamhetsplanen
kommer fortsätta efter nämndens beslut. Dels kommer aktiviteter på enhetsnivå att
specificeras i deras lokala handlingsplaner och dels kommer vissa av de nya
processmålen att specificeras i delmål av kommunstyrelsen. I de fall där ett processmål
inte har några delmål utskrivna per år beror det antingen på att det inte finns delmål
ännu eller att processen i fråga arbetar direkt mot processmålet.

Yrkanden
Jari Puustinen (M), Lillemor Nordh (C) och Lars G Linder (S) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Anton Berglund (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till
verksamhetsplan.
Lennart Abrahamsson (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag till verksamhetsplan.
Faisal Hassan (MP) yrkar bifall till Miljöpartiet de grönas förslag till verksamhetsplan.
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Propositionsordning
Ordföranden finner att det utöver förvaltningens förslag finns tre motförslag.
Ordföranden föreslår en propositionsordning där förvaltningens förslag, Anton
Berglunds (SD) förslag, Lennart Abrahamssons (V) förslag och Faisal Hassans (MP)
förslag ställs mot varandra. Nämnden godkänner propositionsordningen.
Vid ställd proposition på förvaltningens förslag, Anton Berglunds (SD) förslag,
Lennart Abrahamssons (V) förslag och Faisal Hassans (MP) förslag mot varandra
finner ordföranden att nämnden beslutat att bifalla förvaltningens förslag.
_______
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2016-12-14

BUN/2015:426

§ 88
Uppföljning av internkontrollplan 2016
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner uppföljningen av internkontrollplanen
2016.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden beslutade i december 2015 om en internkontrollplan
för 2016. Nämndens internkontrollplan syftar till att följa upp att internkontrollen
fungerar. En internkontrollplan innehåller ett antal, för året beslutade,
kontrollområden och kontrollaktiviteter. Kontrollområden för 2016 är ”Kontrollera
om det finns inbyggda kontroller/rutiner (förebyggande och kontrollerande) på
enhetschefsnivå som säkerställer att inrapportering av sjukdom som sker i PS
självservice motsvarar registrering i sjuk och friskanmälan (016-710 20 20)” (KF 2015),
”Kontrollera om det finns någon form av rutin/checklista/upplägg på
enhetschefsnivå hur nyanställda ska tas emot och introduceras.” (KF 2015),
”Skolpliktsbevakning” (BUN 2015), ”Kränkning – rutiner som säkerställer lagkrav
(KF 2015), ”Arbetsmiljöronder i förskolan/grundskolan”(BUN 2015),
”Riskbedömning av kemilaborationer”(BUN 2015).
Samtliga kontroller har genomförts under 2016. Där avvikelser eller brister i/på
rutiner visat sig har förvaltningen beslutat om åtgärder eller planerar för åtgärder.
Två kontrollpunkter visar på brister och bör följas upp. Kontrollpunkten
”Skolpliktsbevakning” har nya förutsättningar och förs till internkontrollplan 2017.
”Riskbedömning av kemilaborationer” visar på stora brister och bör följas upp i
internkontrollplan 2018.

Yrkande
Jari Puustinen (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
_______
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2016-12-14

BUN/2016:473

§ 89
Internkontrollplan 2017
Beslut
Barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan 2017 godkänns.

Ärendebeskrivning
Internkontrollplanen ska beslutas senast i januari. När nämnden antagit planen
registreras den och överlämnas till revisorerna senast 27 januari 2016. Internkontrollen
är en del av verksamhets- och ekonomistyrningen. Nämndens internkontrollplan
syftar till att följa upp att internkontrollen fungerar. En internkontrollplan innehåller
ett antal, för året beslutade, kontrollområden och kontrollaktiviteter. Några
kontrollområden fastställs av kommunfullmäktige varje år och är gemensamma för
hela kommunen, medan andra utses av nämnden utifrån en risk- och
väsentlighetsanalys.
En workshop genomfördes med nämndens ledamöter och förvaltningens tjänstemän
den 17 november 2016. Sammanställningen på möjliga kontrollområden har värderats
efter en risk- och väsentlighetsanalys och resulterade i fem nya nämndspecifika
kontrollområden för 2017: garanterad undervisningstid (från 2015), kontroll av
skolpliktsbevakning (från 2016), utdrag ur belastningsregistret (från 2015), felplacering
i särskolan, rutiner för annan personal än ordinarie personal i förskolan.
För 2017 har fullmäktige beslutat om tre områden:
IT-kontinuitetsplan, åtgärdsplan för värdebaserade samtal och rutiner för ansökan av
externa medel.

Yrkande
Jari Puustinen (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
_______
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2016-12-14

BUN/2016:255

§ 90
Kompetensförsörjningsplan 2017
Beslut
Kompetensförsörjningsplan 2017 antas.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2016-03-01 § 38 att förvaltningarna årligen ska ta fram en
kompetensförsörjningsplan. För att nå verksamhetens mål och säkerställa
organisationens behov av rätt kompetens på kort och lång sikt är arbete med strategisk
kompetensförsörjning en förutsättning. För att kunna arbeta strategiskt med
kompetensförsörjning krävs ett systematiskt arbete med omvärldsanalys, analys av
organisationens mål, uppdrag och kompetenser.
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till en kompetensförsörjningsplan för 2017.

Yrkande
Jari Puustinen (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
_______
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2016-12-14

BUN/2016:493

§ 91
Kompetterande aktivitetsplan för jämställdhet och
mångfald - medarbetare 2017
Beslut
Kompletterande aktivitetsplan för jämställdhet och mångfald – medarbetare 2017
antas.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2015-10-05 § 74 att anta planen för
jämställdhet och mångfald 2015-2017. Årligen ska det som komplement till planen
upprättas en aktivitetsplan inom området. Under 2017 ska det även arbetas fram en ny
plan för jämställdhet och mångfald för 2018-2020.
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till kompletterande
aktivitetsplan för jämställdhet och mångfald, för medarbetare på förvaltningen, för
2017:
Åtgärd

Ansvarig

Inför föräldraledighet göra en planering där det ingår; HR-chef/
inför din föräldraledighet, under din föräldraledighet, personalansvarig chef
återgång i arbete efter föräldraledighet.
Ta fram dokument "Planering inför föräldraledighet"
där ovanstående ingår samt implementera dokumentet
Kvalitetssäkra processen för att utreda trakasserier och HR-chef
repressalier ur ett normkritiskt perspektiv
Fortsätta att bevilja ledigheter vid religiösa eller
kulturella högtider när verksamheten så tillåter

Personalansvarig chef

Vid annonsering ska det belysas att förvaltningen
efterstävar en jämnare könsfördelning och mångfald
på alla nivåer. Likaså att vi särskilt välkomnar sökande
från de underrepresenterade grupperna, ifall inte
särskilda skäl föreligger.

Personalansvarig chef

MDH och Eskilstuna kommun samarbetar för en mer Skolchef
jämlik förskola inom projektet ”Framtidens
förskola/förskolechefer
förskollärare”
Eskilstuna – den stolta Fristaden
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Bevaka löneutveckling för föräldralediga så att de inte
diskrimineras

HR-chef/
personalansvarig chef

Yrkande
Jari Puustinen (M), Lars G Linder (S) och Lillemor Nordh (C) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
_______
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BUN/2016:435

§ 92
Yttrande över motion om ett pilotprojekt för ökad
idrott i skolan
Beslut
Yttrande antas och skickas till kommunstyrelsen

Förslag till kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.

Reservation
Anton Berglund (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Ärendebeskrivning
Sverigedemokraterna yrkar i en motion att Barn- och utbildningsförvaltningen ska
genomföra ett pilotprojekt för ökad idrott i grundskolan.
Barn- och urbildningsnämnden tillstyrkte redan den 18 augusti förslaget till reviderat
idrottspolitisk handlingsplan. I handlingsplanen anges som delmål att förvaltningen
ska utreda möjligheterna att införa idrott, rörelse och/eller motorikövningar under
skoldagen i syfte att öka skolresultaten. Utredningen ska vara klar under 2019.
Förvaltningen kommer i utredningsuppdraget att utgå från de erfarenheter v i redan
har av ökad fysisk rörelse i skolan. Bland annat tidigare projekt på Skogsängsskolan
med utökad fysisk rörelse och det sedan ett år tillbaka pågående projektet på
Skogstorpsskolan med utökad timplan i idrott. Under utredningsarbetet kommer fler
projekt att genomföras i syfte att få fram dokumenterade resultat av ökad fysisk
rörelse. Detta som ett led i att komma fram till konkreta beslutsförlag.
Förvaltningen bedömer att motionen redan är besvarad genom att olika pilotprojekt
kommer att genomföras under utredningstiden.

Yrkanden
Anton Berglund (SD) yrkar bifall till motionen.
Jari Puustinen (M), Lars G Linder (S) och Lillemor Nordh (C) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
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Propositionsordning
Ordföranden finner att det utöver förvaltningens förslag finns ett bifallsyrkande till
motionen.
Ordföranden föreslår en propositionsordning där förvaltningens förslag ställs mot
Anton Berglunds (SD) bifallsyrkande till motionen. Nämnden godkänner
propositionsordningen.
Vid ställd proposition på förvaltningens förslag mot Anton Berglunds (SD)
bifallsyrkande till motionen finner ordföranden att nämnden beslutat att bifalla
förvaltningens förslag.
_______
Utdrag till:
Kommunstyrelsen
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2016-12-14

BUN/2016:436

§ 93
Yttrande över medborgarförslag - Reglera
användning av miljögifter och farliga kemikalier i
förskolor
Beslut
Yttrandet antas och skickas till kommunstyrelsen.

Förslag till kommunfullmäktige
Medborgarförslaget om miljögifter och farliga kemikalier i förskolorna avslås.

Ärendebeskrivning
Redan idag bedriver barn- och utbildningsförvaltningen ett arbete med att minska
hälsovådliga kemikalier i förskolorna. En utsortering av elektronikskrot, farliga plaster,
leksaker innehållande skadliga kemikalier genomförs löpande. Naturskyddsföreningen
och arbetsmiljöverkets förteckning över skadliga ämnen används som underlag när
förskolorna planerar sina inköp. Förskolorna inventerar vidare sina inventarier och
lägger upp planer för att fasa ut leksaker och annan lös utrustning som anses skadlig.
En försvårande faktor i genomförandet är förskolornas ekonomi. Då flertalet av
leksakerna är inköpta sedan långt tidigare, framförallt inventarierna på de äldre
förskolorna, så är det större inköp som behöver göras.
Flera av förskolorna byggda på 70- och 80-talet är idag omfattade av renoveringar. I
samband med att renoveringarna används materiel som inte är miljöfarliga. Eskilstuna
Kommunfastigheter AB som förvaltar barn- och utbildningsnämndens förskolor
arbetar under ett ”sunda hus-tänk” som innebär bra framtagande av materialval till
förskolan. Fastighetsbolaget, som också har hand om städningen, upphandlar bra val
av kemiprodukter för städning och rengöring. Därutöver har Eskilstuna kommun en
strävan att i största möjliga mån servera ekologiskt odlad mat i kommunens förskolor.

Yrkande
Jari Puustinen (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
_______
Utdrag till:
Kommunstyrelsen
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BUN/2016:437

§ 94
Yttrande över medborgarförslag - Att varje barn i
skolan ska få en frukt per dag och att frukt ska ingå i
skolpengen
Beslut
Yttrandet antas och skickas till kommunstyrelsen.

Förslag till kommunfullmäktige
Medborgarförslaget avslås.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen uppdrog 2016-10-06 barn- och utbildningsnämnden att yttra sig
över ett medborgarförslag om att varje barn i skolan ska få en frukt per dag och att
frukt ska ingå i skolpengen.
Förslaget är till stor del en fråga om lokal- och personalresurser. Det är idag inte
möjligt att hantera den mängd frukt som förslaget avser. Att lagerhålla, packa upp,
skölja och dela ut frukt samt efterhantera fruktavfall och sopor dagligen kommer att ta
resurser från övrig verksamhet.
I Eskilstunas riktlinjer för mat och måltider i förskola och skola finns
rekommendationer att frukt kan ingå som ett komplement på lunchbuffén i
skolrestaurangen. På skolor som har fritids där mellanmål serveras ska frukt, bär eller
grönsaker ingå som en del av mellanmålet. Frukt ingår redan idag i det utbud som
finns att tillgå på respektive enhet, medborgarförslaget avslås.

Yrkande
Jari Puustinen (M) och Lillemor Nordh (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
_______
Utdrag till:
Kommunstyrelsen
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2016-12-14

BUN/2016:449

§ 95
Yttrande över remiss om vatten- och avloppsplan för
Eskilstuna kommun
Beslut
Yttrandet antas och skickas till kommunstyrelsen

Förslag till kommunfullmäktige
Utifrån barn- och utbildningsnämndens perspektiv tillstyrka vatten- och
avloppsplanen.

Ärendebeskrivning
Förslaget för en Vatten och avloppsplan för Eskilstuna kommun har inkommit till
Barn- och utbildningsnämnden för yttrande.

Yttrande
Barn – och utbildningsförvaltningen berörs endast indirekt av planen. De
konsekvenser vi kan se är av ekonomisk karaktär. Avgiftshöjningen kan innebära
högre hyreskostnader om Eskilstuna Kommunfastigheter tar ut avgiftshöjningen på
hyran.
Vi kan konstatera att Gillberga inte berörs av utbyggnationen av allmänt VA vilket vi
hade hoppats då vattenkvalitén är ett känt problem. Detta berör vår skola och förskola
i området.

Yrkande
Jari Puustinen (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
_______
Utdrag till:
Kommunstyrelsen
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2016-12-14

BUN/2016:408

§ 96
Ändring av sammanträdesdagar i september 2017
Beslut
Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2017-09-14 flyttas till 2017-09-20.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-08-31 flyttas till 2017-09-07.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2016-09-29 § 72 om sammanträdesdagar
2017. Förvaltningen har utifrån fortsatt planeringsarbete uppmärksammat ett behov av
förändring. Förslaget är att nämndsammanträdet i september flyttas från 2017-09-14
till 2017-09-20 och att tillhörande arbetsutskottsammanträde flyttas från 2017-08-31
flyttas till 2017-09-07. Observera att nämndsammanträdet då skulle ske på en onsdag.
Motiveringen till en ändring har att göra med hanteringen av delårsrapport 2 för 2017.
Samtliga nämnder och kommunala bolag ska leverera delårsrapport 2 till
kommunledningskontoret 2017-09-21. Delårsrapport 2 ska behandla det ekonomiska
utfallet januari-augusti 2017.
Hanteringen av delårsrapporten, från det att underlaget fastställs till när nämndbeslutet
levereras till kommunledningskontoret, skulle tjäna på att förlängas. Augusti som
inleder det nya läsåret är en viktig månad för förvaltningen och utfallet därifrån kan av
naturliga skäl inte finnas klart förrän i början av september. I arbetet med
delårsrapporten skulle därför några extra dagar göra skillnad. Förhoppningsvis kan det
ge förvaltningen mer tid att bearbeta rapporten samtidigt som utskick till nämnden
inte behöver försenas.

Yrkande
Jari Puustinen (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
_______
Utdrag till:
Kommunstyrelsen
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BUN/2016:477

§ 97
Utredningsuppdrag att se hur andra kommuner
hanterar ansökan för elever som studerar utomlands
att ta med skolpeng
Beslut
1.

Barn- och utbildningsförvaltningen uppdras att utreda hur andra kommuner
hanterar ansökningar från gymnasielever som studerar utomlands och vill ta med
sig skolpengen.

2.

Förvaltningen uppdrags att återkomma med en utredning och förslag till
principiellt beslut till nämndsammanträdet 2017-02-16.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden har sedan en tid tillbaka som praxis avslagit samtliga
ansökningar från elever som vill ta med sig skolpeng för att finansiera studier
utomlands. Motiveringen till den praxisen kan sammanfattas som att eftersom det inte
finns något lagkrav på hemkommunen att finansiera studier utomlands och att
Eskilstuna kommun inte har några lokala riktlinjer gällande detta så finns det ingen
grund att fatta beslut utifrån.
Andra kommuner har dock gjort andra bedömningar inom den här frågan och det kan
därför vara lämpligt för barn- och utbildningsnämnden att utifrån en ny utredning ta
ställning till hur kommunen ska hantera frågan framöver samt eventuellt ta fram en
lokal riktlinje.

Yrkande
Jari Puustinen (M) och Lillemor Nordh (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
_______
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2016-12-14

BUN/2016:480

§ 98
Undervisning för elev vid Båktorps skola
Beslut
Eskilstuna kommun kan inte som elevs hemkommun lämna bidrag för xxxxxxxx
xxxxxx undervisning vid Båktorps skola.

Ärendebeskrivning
Undervisningen vid Båktorps skola sker, enligt det åtgärdsprogram som skolan gett in,
i form av anpassad studiegång. Syftet med åtgärdsprogrammet är att eleven ska få
behörighet att bli antagen till yrkesprogram i gymnasieskola. Det framgår inte om
undervisningen ska bedrivas på grundskole- eller gymnasieskolenivå. Innehållet i
åtgärdsprogrammet motsvarar undervisning i form av introduktionsprogram. För att
bedriva sådan undervisning krävs enligt 2 kap. 5 § och 17 kap. 28 § skollagen
(2010:800) tillstånd från Skolinspektionen för undervisning på gymnasienivå, vilket
Båktorps skola saknar.
Eleven har tidigare varit inskriven på introduktionsprogrammet vid en gymnasieskola.
xxx har slutfört sin grundskoleutbildning. Rätten att slutföra grundskoleutbildning
innebär inte en rätt att få fullfölja sista årskursen med godkända betyg. Xxx ska fylla
19 år och omfattas inte heller av rätten att slutföra skolgången i grundskolan under
ytterligare två år efter skolpliktens upphörande enligt 7 kap. 15 § andra stycket
skollagen.
Sammanfattningsvis kan Eskilstuna kommun inte godkänna den undervisning som
xxxxxxxx xxxxx erbjuds vid Båktorps skola.

Yrkande
Jari Puustinen (M) och Lars G Linder (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
_______
Utdrag till:
Eleven
Båktorps skola
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BUN/2014:475

§ 99
Fyllnadsval till barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott efter Niklas Frykman (L)
Beslut
Stefan Krstic (L) väljs till ledamot i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott för
perioden 2017-01-01 – 2017-06-30.

Ärendebeskrivning
Niklas Frykman (L) beviljades föräldraledigt från samtliga sina politiska uppdrag,
under perioden 2017-01-01 – 2017-06-30 kommunfullmäktige 2016-11-24 § 253.
Stefan Krstic (L) valdes till Niklas Frykmans (L) ersättare under föräldraledigheten
som 2:e vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden av kommunfullmäktige i
samma beslutsparagraf.

Yrkande
Jari Puustinen (M) yrkar att Stefan Krstic (L) väljs till ledamot i barn- och
utbildningsnämndens arbetsutskott för perioden 2017-01-01 – 2017-06-30.
_______
Utdrag till:
Demokrati- och Välfärd
Kommunstyrelsen (förtroendemannaregistret)
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BUN/2014:476

§ 100
Fyllnadsval till grundskoleutskottet efter Niklas
Frykman (L)
Beslut
Stefan Krstic (L) väljs till ledamot i barn- och utbildningsnämndens grundskoleutskott
för perioden 2017-01-01 – 2017-06-30.

Ärendebeskrivning
Niklas Frykman (L) beviljades föräldraledigt från samtliga sina politiska uppdrag,
under perioden 2017-01-01 – 2017-06-30 kommunfullmäktige 2016-11-24 § 253.
Stefan Krstic (L) valdes till Niklas Frykmans (L) ersättare under föräldraledigheten
som 2:e vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden av kommunfullmäktige i
samma beslutsparagraf.

Yrkande
Jari Puustinen (M) yrkar att Stefan Krstic (L) väljs till ledamot i barn- och
utbildningsnämndens grundskoleutskott för perioden 2017-01-01 – 2017-06-30.
_______
Utdrag till:
Demokrati- och Välfärd
Kommunstyrelsen (förtroendemannaregistret)

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden
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BUN/2016:53

§ 101
Rapporter och meddelanden från barn- och
utbildningsnämndens förskole-, grundskole- och
gymnasieutskott
Beslut
Utskottens rapporter läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Deria Ilia (S) meddelar att förskoleutskottet har ingenting att rapportera.
Lennart Abrahamsson (V) meddelar att grundskoleutskottet har utvärderat sin
verksamhet 2016 och diskuterat hur de ska arbeta framöver. Bland annat ska de se
över hur utskottet återkopplar till enheterna efter ett verksamhetsbesök.
Lillemor Nordh (C) meddelar att gymnasieutskottet har ingenting att rapportera.
Datum för utskottets sammanträden 2017 ska tas fram tillsammans med skolchefen
för gymnasieskolan.
_______
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BUN/2016:269

§ 102
Delegationsbeslut
Beslut
Delegationsrapport daterad 2016-12-07 läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Delegationsrapport daterad 2016-12-07 innehåller beslut fattade av barn- och
utbildningsförvaltningen utifrån delegationsordning under perioden 2016-11-09 –
2016-12-07.
_______
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BUN/2016:267

§ 103
Rapporter och meddelanden
Beslut
Rapporten över rapporter och meddelanden daterad 2016-12-05 läggs till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Rapporten daterad 2016-12-05 innehåller rapporter och meddelanden inkomna till
barn- och utbildningsnämnden under perioden 2016-11-09 – 2016-12-02.
_______
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BUN/2016:54

§ 104
Övriga frågor
Inga övriga frågor anmäls till sammanträdet.
Ordförande Jari Puustinen (M) tackar nämnden och förvaltningen för ett gott
samarbete och ett bra debattklimat under året.
Lars G Linder (S) tackar på nämndens vägnar ordföranden för det gångna året.
_______
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