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BUN/2017:79

Barn- och utbildningsnämnden

Rapporter och meddelanden till barn- och
utbildningsnämnden 2017-08-17
Anmälan till huvudman om påbörjad utredning av kränkande behandling enligt
skollagen 2010:800 6 kap 10 §:
Förskoklan 2017 (2)
Björktorpsskolan (1)
Fröslundaskolan/Skjulstaskolan (4)
Hällberga skola (1)
Hällby skola (2)
Lagersbergsskolan (2)
Lundbyskolan (2)
Mesta skola (2)
Skiftingehus skola (2)
Skogsängsskolan (3)
Skogstorpsskolan (1)
Slagstaskolan (1)
Slottsskolan (2)
Stålforsskolan (3)
Tegelvikens skola (6)
Ärla skola (4)
Vallby skola (1)
Hållsta skola (3)
Edvardslundsskolan (1)

BUN/2017:25
BUN/2017:1
BUN/2017:4
BUN/2017:6
BUN/2017:7
BUN/2017:9
BUN/2017:10
BUN/2017:11
BUN/2017:12
BUN/2017:13
BUN/2017:14
BUN/2017:15
BUN/2017:16
BUN/2017:17
BUN/2017:18
BUN/2017:20
BUN/2017:22
BUN/2017:115
BUN/2017:353

Registreringslistor från:
Kompassen
Väster
Öster
Fröslundaskolan
Gillbergaskolan och Hammargärdets skola
Hällby skola
Kjula skola
Lundbysskolan
Mesta skola
Pedagogiskt centrum
Slagstaskolan

BUN/2017:30
BUN/2017:33
BUN/2017:35
BUN/2017:39
BUN/2017:40
BUN/2017:43
BUN/2017:44
BUN/2017:46
BUN/2017:47
BUN/2017:48
BUN/2017:52
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Slottsskolan
Stålforsskolan
Tegelvikens skola
Årbyskolan
Ärstaskolan
Rinmansgymnasiet
Rekarnegymnasiet
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BUN/2017:53
BUN/2017:54
BUN/2017:55
BUN/2017:58
BUN/2017:60
BUN/2017:61
BUN/2017:62

Sammanställningar:
1. Sammanställning Anmälan om påbörjad utredning av kränkande behandling
2. Sammanställning Skolinspektionsärenden juni 2017
3. Sammanställning Synpunktshantering juni 2017
Beslut från Torshälla stads nämnd:
1. Beslutar 2017-06-13 att godkänna rapporten ”Systematisk uppföljning av
anmälda kränkningar till huvudman januari – maj 2017” och att skicka den till
barn- och utbildningsnämnden för åtgärd. BUN/2017:361
2. Beslutar 2017-06-13 att godkänna rapporten ”Delrapport internkontrollplan
2017” och att skicka den till mottagande förvaltningar för åtgärd.
BUN/2017:362
Beslut från Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen:
1. Kommunfullmäktige beslutade 2017-05-18, § 158, om förändrad
ansvarsfördelning mellan Torshälla stads nämnd och facknämnderna.
Ändringarna omfattar reviderat gemensamt reglemente för Eskilstuna
kommun och reviderat reglemente för barn och utbildningsnämnden från
och med 1 juni 2017. Nämnden tillförs också 161,9 miljoner kronor för
2017 och 162,2 miljoner kronor för 2018 och framåt.
2. Kommunfullmäktige beslutade 2017-05-18, § 164, om motion från
Miljöpartiet angående valfrihet och omsorg, specifikt utredning om
familjeorienterad hantering av fyramånadersregeln, samt utredning om
diversifierad barnomsorg och återinförande av pedagogisk omsorg. Barnoch utbildningsnämnden har i februari yttrat sig i ärendet och yrkat avslag
på motionen vilket också fullmäktige beslutade.
3. Kommunfullmäktige beslutade 2017-05-18, § 165, att anse motion från
Sverigedemokraterna om att stärka stödet till landsbygdsskolorna vara
besvarad. Barn- och utbildningsnämnden föreslog i februari att motionen
skulle avslås med hänvisning till att föreslagna ändringar redan är införda i
budget 2017.
4. Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-14, § 179, att anta Årsplan 2018
enligt Socialdemokraternas, Centerpartiets och Moderaternas förslag.
Nämndernas budgetramar fastställdes. Nämnder och bolag får i uppdrag att
redovisa sina planerade åtaganden i sina verksamhetsplaner utifrån
fullmäktiges beslutade mål och prioriteringar för 2018.
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5. Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-15, § 187, att anta styrdokumentet
”Plan för biblioteksverksamhet i Eskilstuna kommun 2017-2021”. Planen
gäller för nämnderna: KFN, BUN, TSN och VON.
6. Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-15, § 188, att anta ”Plan för
dricksvatten och avlopp för Eskilstuna kommun”. Barn- och
utbildningsnämnden har inte ansetts berörda av den strategiska VAplaneringen.
Beslut från Skolverket:
1. Beslutar 2017-06-19 att godkänna Eskilstuna kommuns redovisning utan
återkrav gällande statsbidrag för Omsorg på kvällar, nätter och helger år
2016. BUN/2016:214
2. Beslutar 2017-06-19 att delvis bevilja ansökan om statsbidrag med 28 642 000
kronor, gällande ”Statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan för bidragsår
2017/18”. Ansökan är delvis beviljad då en eller flera av förskoleenheterna som
finns med i ansökan inte kommit med i det urval som gjorts för 2017/18 utifrån
olika variabler och beräknat index. Detta urvalsförfarande ska användas då det
kommer in fler ansökningar än det finns medel för. BUN/2017:266
Beslut från Skolinspektionen:
1. Beslutar 2017-06-28 att avsluta uppföljningen av sitt beslut den 1 juni 2017 (dnr
41-2017:4450) angående Stålforsskolan i Eskilstuna kommun, som skulle redovisa
åtgärder som vidtagits med anledning av ett föreläggande. Uppföljningen kan
avslutas mot bakgrund av redovisade vidtagna åtgärder och att berörda elever har
avslutat sin grundskoleutbildning. BUN/2017:266
2. Beslutar 2017-06-30 att avsluta uppföljningen av sitt beslut den 10 januari 2017
(dnr 41-2016:8122) angående uppföljning av rätt till särskilt stöd för elev vid
Djurgårdsskolan i Eskilstuna kommun. Uppföljningen kan avslutas mot bakgrund
av redovisade vidtagna åtgärder samt mot bakgrund av att eleven har slutat vid
Djurgårdsskolan efter läsåret 2016/17. BUN/2016:456
______
Rapporter och meddelanden läggs till handlingarna efter nämndens sammanträde.
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