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1. Val av protokolljusterare  18:00 
   
 

 

2. Yttrande över motion om suicidpreventiv 
handlingsplan (BoF.2021.0857) 

Inget föredrag 18:05 

   
Förslag till beslut 
- Kommunfullmäktige föreslås att anse motionen om suicidpreventiv 
handlingsplan från Marlen Ottesen (SD), Ted Bondesson (SD), Dennis 
Larsen (SD) och Fredrik Ottesen (SD) som besvarad. 
 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Yttrande över motion om suicidpreventiv 

handlingsplan 
 Kommunfullmäktiges beslut § 69, 2021 Remittering av motion från 

(SD) om suicidpreventiv handlingsplan 
 Motion om suicidpreventiv handlingsplan 

 

3. Rapportering av ej verkställda beslut andra 
kvartalet 2021 (BoF.2021.0072) 

Inget föredrag 18:15 

   
Sammanfattning 
  
  
 

Förslag till beslut 
- Upprättad rapportering avseende ej verkställda beslut för kvartal 2 2021 
godkänns och underlaget översänds till kommunfullmäktige respektive 
kommunrevisionen.  
 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Rapportering av ej verkställda beslut, 2 kvartalet 

2021 
 

4. Yttrande över betänkandet; En tioårig 
grundskola, införandet av en ny årskurs 1 i 
grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och 
sameskolan (BoF.2021.1052) 

Inget föredrag - 
frågestund 18:20 
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Sammanfattning 
  
  
 

Förslag till beslut 
- Remissvar gällande betänkandet; En tioårig grundskola-införandet av en 
ny årskurs 1 i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan 
godkänns. 
 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Remissvar gällande betänkandet En tioårig 

grundskola - införandet av en ny årskurs 1 i grundskolan, 
grundsärskolan, specialskolan och sameskolan (SOU 2021:33) 

 Remissvar gällande betänkandet; En tioårig grundskola - införandet av 
en ny årskurs 1 i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och 
sameskolan (SOU 2021:33) 

 

5. Yttrande över Program för näringslivsutveckling 
(BoF.2021.1184) 

Inget föredrag 18:30 

   
Förslag till beslut 
- Barn- och familjenämnden har tagit del av planen och har inget att erinra 
om sakinnehållet. 
 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Yttrande över program för näringslivsutveckling 
 Kommunstyrelsens beslut § 168, 2021 Remittering av Program för 

näringslivsutveckling 
 Program för näringslivsutveckling 

 

6. Inköp- och upphandlingsplan 2022 för barn- och 
familjenämnden (BoF.2021.1108) 

Inget föredrag 18:35 

   
Förslag till beslut 
- Barn- och familjenämndens inköp- och upphandlingsplanen för 2022 
godkänns och översänds till kommunstyrelsen 
 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Inköp- och upphandlingsplan 2022, barn- och 

familjenämnden 
 Barn- och familjenämndens upphandlings- och genomförandeplan för 

varor och tjänster 2022 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 83, 2021 Kommunövergripande 

upphandlings- och genomförandeplan 2022 (2/2) 
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7. Yttrande över budgetram 2022 och flerårsplan 
2023-2025 (BoF.2021.0078) 

Helena Tauson 18:40 

   
Förslag till beslut 
- Upprättat förslag till yttrande över barn- och familjenämndens budgetram 
för 2022 och planperiod 2023-2025 översänds över till kommunstyrelsen. 
- Volymförändringar behöver stämmas av innan den slutgiltiga budgeten för 
barn- och familjenämnden fastställs. 
- Budgetväxling begärs från kultur- och fritidsnämnden till barn- och 
familjenämnden avseende skolbiblioteken om 1,5 miljoner kronor samt för 
administrations- och overheadkostnader. 
- Budgettillskott om 0,7 miljoner kronor begärs för att kartlägga och stärka 
arbetet med trygghet och studiero. 
 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Yttrande över budgetberedningens förslag till 

budgetram 2022 och flerårsplan 2023-2025 avseende barn- och 
familjenämnden 

 Yttrande över budgetberedningens förslag till budgetram 2022 och 
flerårsplan 2023-2025 avseende barn- och familjenämnden 

 Barn- och familjenämndens sifferbilaga till yttrande 
 

8. Delårsbokslut 2021 för barn- och familjenämnden 
(BoF.2021.0103) 

Helena Tauson 18:55 

   
Sammanfattning 
  
  
 

Förslag till beslut 
- Upprättad delårsrapport för 2021 godkänns och översänds till 
kommunstyrelsen. 
 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Delårsrapport 2021 för barn- och familjenämnden 
 Barn- och familjenämndens delårsrapport 2021 
 Sifferbilaga till delårsrapport 2021 

 

9. Yttrande i samråd för fastigheten Skatan 10 i 
Eslöv (BoF.2020.1890) 

Inget föredrag 19:05 

   
Förslag till beslut 
- Barn- och familjenämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget och 
översänder detta till kommunstyrelsen. 
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Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Yttrande i samråd för detaljplan för fastigheten 

Skatan 10, Eslövs kommun 
 

10. Uppföljning av elevernas kunskapsutveckling och 
möjligheter att nå målen (BoF.2021.0100) 

Ulrika Narling 19:15 

   
Sammanfattning 
10 min avsatt för föredrag. 
 

Förslag till beslut 
- Barn- och familjenämnden godtar förvaltningens rapport av grundskolans 
resultat samt tillstyrker förvaltningens insatser och utvecklingsarbetet som 
föreslås i rapporten.  
 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Uppföljning av elevernas kunskapsutveckling och 

möjligheter att nå målen, höstterminen 2020 
 Rapport - uppföljning av elevernas kunskapsutveckling och möjligheter 

att nå målen läsår 2020/2021 
 

11. Rapportering av elevers trygghet och studiero 
(BoF.2021.0101) 

Ulrika Narling 19:45 

   
Sammanfattning 
10 min avsatt för föredrag. 
 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen Barn och Utbildning ges i uppdrag att se över uppföljningen 
av elevers trygghet och studiero, i övrigt godtar nämnden förvaltningens 
rapport om elevers trygghet och studiero samt tillstyrker förvaltningens 
insatser och utvecklingsarbete som föreslås i rapporten. 
- Förvaltningen Barn och Utbildning lämnar en delredovisning av uppdraget 
till barn- och familjenämnden i januari 2022. 
 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Rapportering av elevernas trygghet och studiero för 

läsår 2020/2021 
 Rapport - Elevernas trygghet och studiero läsåret 2020-2021 

 

12. Verksamhetsinformation Kerstin Melén-
Gyllensten 20:15 

   
- Information rörande Källebergsskolan. 
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13. Redovisning av delegeringsbeslut augusti 2021 
(BoF.2021.0019) 

 20:45 

   
Förslag till beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 
 

Beslutsunderlag 
 Redovisning av delegeringsbeslut för augusti 2021 
 Rapport över anmälan om kränkande särbehandling augusti 2021 
 Beslut att ej inleda utredning augusti 2021 
 Delegeringslista Familjerätt 2021-08-01 till och med 2021-08-31 
 Delegeringslista IFO 2021-08-01 till och med 2021-08-31 

 

14. Anmälningar för kännedom   
   

Förslag till beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 
 

BoF.2021.0559-4 protokoll 
BoF.2021.1355-1 VB: Anmälan till Arbetsmiljöverket 
  
 
 

BoF.2021.0599-4 Protokoll 

BoF.2021.1355-1 VB: Anmälan till Arbetsmiljöverket 

BoF.2021.0713-7 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut §103, 2021 
Försening av investeringsprojekt, Om- och tillbyggnad 
av Ekenässkolan 

BoF.2021.1374-1 Kommunstyrelsens beslut § 104, 2021 Lokalisering av 
ny förskola i västra Eslöv 

BoF.2021.1374-2 Förslag på placering av framtida förskolor 

BoF.2021.0032-23 Ordförandebeslut om distans- och fjärrundervisning för 
klass 7A och 7D på Ekenässkolan 

BoF.2021.1396-1 Protokoll Rådet för Hälsa och Trygghet 210526 
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 BoF.2021.0857  
 
 
 
2021-08-18 
Jörgen Larsson Barn- och familjenämnden  
+4641362558  
jorgen.larsson@eslov.se  
 
 

Barn och Utbildning  1(2) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: myndighetsbrevlåda@eslov.se  |  www.eslov.se 
 

Yttrande över motion om suicidpreventiv 
handlingsplan 

Ärendebeskrivning 
Sverigedemokraterna har genom Marlen Ottesen (SD), Ted Bondesson (SD), Dennis 
Larsen (SD) och Fredrik Ottesen (SD) inkommit med en motion till 
kommunfullmäktige som rör suicidpreventiv handlingsplan. 

Beslutsunderlag 
- Motion om suicidpreventiv handlingsplan  
- Kommunfullmäktiges beslut § 69, 2021  

Beredning 
I motionen föreslås att kommunen tar fram en suicidpreventiv handlingsplan i syfte 
att förebygga och stärka arbetet mot suicid. Det föreslås även att handlingsplanen ska 
vara kommunövergripande, men för att få till ett effektivt arbete bör varje förvaltning 
ha en verksamhetsnära plan. 

 
Ett arbete har påbörjats under våren 2021 inom ramen för delregional samverkan, 
mellan Skånes kommuner och Region Skåne. Syftet med samarbetet är att ta fram en 
lokal överenskommelse, utbildningsmaterial och rutiner/handlingsplaner för hur 
Regionen och kommunerna i samverkan ska arbeta preventivt och proaktivt med 
förebyggande suicidarbete, som är ett prioriterat område. Suicidprevention är en del 
av ett större regionalt arbete som via statliga medel ska hantera frågor kring psykisk 
ohälsa i samverkan mellan region och kommun.   

Förslag till beslut 
- Kommunfullmäktige föreslås att anse motionen om suicidpreventiv 

handlingsplan från Marlen Ottesen (SD), Ted Bondesson (SD), Dennis 
Larsen (SD) och Fredrik Ottesen (SD) som besvarad. 
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Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  
 
 
 
Kerstin Melén-Gyllensten  Jörgen Larsson  
Förvaltningschef Avdelningschef  
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Sammanträdesprotokoll 
2021-04-26 

 

Kommunfullmäktige  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 69    KS.2021.0240 

Remittering av motion från Marlen Ottesen (SD), Ted Bondesson (SD), 
Dennis Larsen (SD) och Fredrik Ottesen (SD) om suicidpreventiv 
handlingsplan  

Ärendebeskrivning  
Marlen Ottesen (SD), Ted Bondesson (SD), Dennis Larsen (SD) och Fredrik Ottesen 
(SD) har inkommit med en motion som rör suicidpreventiv handlingsplan. 

I motionen föreslås att 

- Eslövs kommun tar fram en suicidpreventiv handlingsplan. 

Beslut 
- Motionen remitteras till kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden samt barn- 
och familjenämnden med begäran om yttrande senast den 11 oktober 2021. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
Vård- och omsorgsnämnden 
Barn- och familjenämnden 
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_________________________________________________________________________________________________________________ 

Sverigedemokraterna Eslöv | Åkermans väg 5 | 241 38 Eslöv  

Tel: 073-808 25 00 | E-post: eslov@sd.se | Hemsida: eslov.sd.se 

Psykisk ohälsa är ett folkhälsoproblem som drabbar en allt större grupp, både de som lider av psykisk 

ohälsa men även deras anhöriga. Tyvärr leder den psykiska ohälsan ibland till att personer väljer att ta sitt 

liv, något som hade kunnat förebyggas.  

2008 antog Sveriges riksdag en nollvision för suicid, men fortfarande står statistiken tyvärr mer eller 

mindre stilla. Förra året tog nästan 160 personer i Skåne sitt liv, men forskningen pekar på att det finns 

mycket vi kan göra för att förebygga suiciden. Detta blir också speciellt viktigt i ljuset av den pandemi vi 

just nu står i. Flertalet exempel dokumenterade i forskningen pekar på att suicid tillfälligt minskas under 

perioder då ett samhälle befinner sig i kris. Dessa minskningar tenderar dock att överkompenseras när 

krisen är över. Detta leder till att det finns en stor risk för en ökning av antalet suicid efter att 

coronapandemin är över.  

En suicidpreventiv handlingsplan är ett sätt att stärka arbetet mot suicid. Nyligen publicerades en 

kartläggning som visar på att väldigt få kommuner har en handlingsplan mot suicid, även Eslöv är en av de 

kommuner som saknar en. En kommunal handlingsplan kan vara kommunövergripande, men för ett 

effektivt arbete bör varje förvaltning även upprätta egna planer för att ha ett verksamhetsnära tänk.  

En stor del av våra verksamheter kan sannolikt bidra till att förebygga suicid, även om det inte är det 

primära målet. Många av de som tar sitt liv har haft kontakt med socialtjänsten, vilket ger en kommun en 

unik möjlighet att rädda liv, bara vi har de rätta verktygen. Den fysiska planeringen spelar också en stor 

roll, och det finns mycket kunskapsmaterial kring att arbeta suicidpreventivt med dessa delar.  

Med hänvisning till ovan föreslås kommunfullmäktige besluta 

 Att Eslövs kommun tar fram en suicidpreventiv handlingsplan 

 

För Sverigedemokraterna Eslöv 

 

Marlen Ottesen (SD) 

Ted Bondesson (SD) 

Dennis Larsen (SD) 

Fredrik Ottesen (SD) 
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 BoF.2021.0072  
 
 
 
Barn och Utbildning 
Socialtjänstens utredningsenhet                                         Barn- och familjenämnden  
Josefin Sandell 
Enhetschef 
 

Barn och Utbildning  1(2) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: myndighetsbrevlåda@eslov.se  |  www.eslov.se 
 

Rapportering av ej verkställda beslut, 2 kvartalet 2021 

Ärendebeskrivning 
Beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) ska verkställas inom tre 
månader. Socialnämnden har en skyldighet att anmäla ej verkställda beslut till 
Inspektionen för vård och omsorg. En insats som har avbrutits och som inte har 
verkställts inom tre månader ska också anmälas till Inspektionen för vård och 
omsorg. Denna sammanställning avser andra kvartalet 2021. 
 
I enlighet med 16 kap. 6 f-h §§, socialtjänstlagen (2001:453) ska rapport avseende ej 
verkställda beslut enligt 4 kap. 1 §, socialtjänstlagen (2001:453) lämnas en gång per 
kvartal till kommunfullmäktige respektive kommunrevisionen.  
 
Sedan förra rapporteringstillfället har nedan ärende försvunnit då förutsättningarna 
förändrats och inte längre ska verkställas.   
- flicka född  2014, beslut 201027 jml 4:1 SoL i form av kontaktperson 
 
Följande ärende som tidigare rapporterats som blivit verkställda: 
- flicka född 2008, beslut 200520 jml 4:1 SoL i form av kontaktperson 
 
Ärende som rapporterades förra tillfället som ej ännu blivit verkställda:  
- flicka född 2005, beslut 191213 jml 4:1 SoL bistånd i form av 
familjehemsplacering 
- flicka född 2005, beslut 201209 jml 4:1 SoL i form av kontaktperson 
 
Vid detta rapporteringstillfälle i juli 2021 (avser 2 kvartalet 2021) tillkommer inga 
nya ärenden. 
 
Besluten har ej kunnat verkställa då det saknas uppdragstagare för uppdrag som 
kontaktfamilj/ kontaktperson/ familjehem alternativt att uppdragstagare ej matchat 
barnens behov.  
 
Rapportering till Inspektionen för vård och omsorg har skett. 
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Beredning 
Rapporteringen av ej verkställda beslut redovisas som beslutsunderlag 

Förslag till beslut 
- Upprättad rapportering avseende ej verkställda beslut för kvartal 2 

2021 godkänns och underlaget översänds till kommunfullmäktige respektive 
kommunrevisionen.  

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige  
Kommunrevisionen 
 
 
 
Jörgen Larsson  
Tillförordnad förvaltningschef  
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 BoF.2021.1052  
 
 
 
2021-08-17 
Riad Sköld Aliefendic Barn- och familjenämnden 
+4641362298  
riad.skoldaliefendic@eslov.se  
 
 

Barn och Utbildning  1(2) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: myndighetsbrevlåda@eslov.se  |  www.eslov.se 
 

Remissvar gällande betänkandet; En tioårig 
grundskola- införandet av en ny årskurs 1 i 
grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och 
sameskolan (SOU 2021:33) 

Ärendebeskrivning 
Remissvar till Utbildningsdepartementet gällande betänkandet En tioårig grundskola 
- införandet av en ny årskurs 1 i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och 
sameskolan (SOU 2021:33). 

Beslutsunderlag 
Remissvar gällande betänkandet En tioårig grundskola - införandet av en ny årskurs 
1 i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan (SOU 2021:33). 
 
Betänkandet En tioårig grundskola - införandet av en ny årskurs 1 i grundskolan, 
grundsärskolan, specialskolan och sameskolan (SOU 2021:33). 

Beredning 
Regeringen beslutade den 5 mars 2020 att ge en särskild utredare i uppdrag att 
föreslå hur en tioårig grundskola kan införas genom att förskoleklassen görs om till 
årskurs 1. Syftet är att förbättra kunskapsresultaten genom att eleverna ges mer 
undervisning utifrån grundskolans kursplaner och inom den regel- och 
kompetensmässiga struktur som grundskolan har. Även de motsvarande obligatoriska 
skolformerna grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska utökas med ett år 
genom att förskoleklassen omvandlas till en ny första årskurs. 
 
Utredningen överlämnades till regeringen i april 2021. Av utredningen framgår bl.a. 
följande förslag. 

 
 Grundskolan blir tioårig och förskoleklassen ersätts med en ny årskurs 1 i 

grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. 
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 Strukturerad undervisning i ämnen införs i nya årskurs 1. Samtidigt ska 
förskoleklassens arbetssätt och pedagogik prägla den nya årskurs 1. 
 

 Genom att förskoleklassen blir en ny årskurs i grundskolan gäller också 
grundskolans och de övriga obligatoriska skolformernas regler för extra 
anpassning och särskilt stöd. 

 
 Utredningen föreslår ett nytt regelverk för att underlätta överlämningar av 

nödvändig information om barnet från förskolan och pedagogisk omsorg enligt 
25 kap. skollagen (2010:800) till en obligatorisk skolform. 

 
Förvaltningschefen för Barn och Utbildning har skrivit ett remissvar där 
förvaltningsjuristen Riad Sköld Aliefendic har föredragit ärendet.  

Förslag till beslut 
- Remissvar gällande betänkandet En tioårig grundskola-införandet av en ny årskurs 

1 i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan godkänns.  

Beslutet skickas till 
Regeringen, utbildningsdepartementet 
 
 
 
Kerstin Melén-Gyllensten Riad Sköld Aliefendic 
Förvaltningschef Förvaltningsjurist 
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 BoF.2021.1052 
 
 
 
2021-09-08  
Riad Sköld Aliefendic  Utbildningsdepartementet 
+4641362298    
riad.skoldaliefendic@eslov.se    

Barn och Utbildning 1(3) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: myndighetsbrevlåda@eslov.se  |  www.eslov.se

Remissvar gällande betänkandet En tioårig 
grundskola - införandet av en ny årskurs 1 i 
grundskolan, grundsärskolan, specialskolan 
och sameskolan (SOU 2021:33)  
Dnr U2021/02645  

Sammanfattning 
Eslövs kommun är positivt inställd till att grundskolan blir tioårig och att 
förskoleklassen ersätts med en ny årskurs 1 i grundskolan, grundsärskolan, 
specialskolan och sameskolan. Det finns flera skäl till detta. Ett skäl är att 
Eslövs kommuns erfarenhet är att förskoleklassen bland befolkningen 
uppfattas som en del av grundskolan redan idag eftersom den 
organisatoriskt i de allra flesta fall tillhör en grundskoleenhet. Att 
förskoleklassen idag är särskilt reglerad och inte omfattas av regelverket för 
de övriga obligatoriska skolformerna skapar en diskrepans mellan vilka 
förutsättningar förskoleklassen som institution har och de förväntningar som 
föräldrar ibland kan ha på förskoleklassen. 
 
Vidare ser Eslövs kommun positivt på bl.a. följande förslag i utredningen.  
 

 Det är en utveckling i rätt riktning att strukturerad undervisning i 
ämnen ska gälla i nya årskurs 1 samtidigt som förskoleklassens 
arbetssätt och pedagogik även ska prägla den nya årskurs 1. Eslövs 
kommun anser att det är en rimlig avvägning bland annat mot 
bakgrund av att det på ett bättre sätt förbereder eleverna för de 
fortsatta årskurserna i skolan samtidigt som det motverkar att det blir 
för stort fokus på inlärning genom att förskoleklassens metoder 
fortsatt ska tillämpas 
 

 Genom att förskoleklassen blir en ny årskurs 1 i grundskolan gäller 
också grundskolans och de övriga obligatoriska skolformernas regler 
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för extra anpassningar och särskilt stöd. Eslövs kommun anser att det 
är en positiv utveckling för de yngsta eleverna. Reglerna blir 
tydligare och rätt stöd kan förhoppningsvis i större utsträckning 
sättas in i rätt tid. 
 

 Det är positivt att utredningen föreslår att ett nytt regelverk ska gälla 
avseende överlämning av nödvändig information om barnet från 
förskolan och pedagogisk omsorg enligt 25 kap. skollagen 
(2010:800) till en obligatorisk skolform. Det underlättar 
möjligheterna för skolan att i god tid ge barnet rätt stöd. 
 
 

Avsnitt 5.5.4. Disciplinära åtgärder 
 
Nu gällande undantag 
Av utredningen framgår att när nu gällande skollag infördes år 2010 
förtydligades också regelverket gällande disciplinära åtgärder. 
Utgångspunkten var att bestämmelserna om disciplinära åtgärder skulle vara 
gemensamma för skolformerna i syfte att skapa en ökad tydlighet på 
området. Dock gjordes undantag för förskolan och förskoleklassen avseende 
utvisning ur undervisningslokal, kvarsittning och avstängning med hänsyn 
till barnens och elevernas låga ålder. När förskoleklassen några år senare 
gjordes obligatorisk framgick det av regeringens proposition prop. 
2017/18:9 att det inte fanns några anledningar att göra några förändringar i 
skollagens regelverk om disciplinära åtgärder. 
 
I den nu aktuella utredningen framgår det att utredningen har övervägt om 
det finns skäl för att behålla de aktuella undantagen för förskoleklassen när 
den övergår till den nya årskurs 1. Utredningen landar i slutsatsen att det 
finns skäl för att även låta eleverna i nya årskurs 1 omfattas av 
bestämmelserna om utvisning, kvarsittning och avstängning eftersom 
reglerna syftar till att skapa en miljö präglad av trygghet och studiero och i 
förlängningen tillgodose alla barns rätt till utbildning. Syftet med åtgärderna 
är inte att bestraffa eleverna. Utredningen understryker skolpersonalens 
ansvar när det gäller tillämpningen av bestämmelserna. 
 
Eslövs kommun anser att det kan diskuteras hur lämpliga åtgärderna 
utvisning, kvarsittning och avstängning är för eleverna i de yngsta åldrarna 
om syftet med åtgärderna inte är bestraffning. Mot bakgrund av sexåriga 
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elevers ålder och mognad kan det vara svårt att ta till sig skälet till att en 
disciplinär åtgärd av den här karaktären och omfattningen vidtas mot en. 
Eslövs kommun instämmer med vad som framfördes gällande elevernas 
låga ålder i förarbetena när skollagen infördes och förskoleklassen gjordes 
obligatorisk. Eslövs kommun bedömer även att det finns risker med att ha 
samma regelverk för elever i åldersspannet sex – femton år avseende 
disciplinära åtgärder. Det kan inte anses vara en rimlig lösning att helt och 
hållet överlämna till skolan att göra svåra avvägningar avseende vilka 
disciplinära åtgärder som bör vidtas. Eslövs kommun anser att det är skäligt 
att göra undantag för de yngsta eleverna i regelverket för disciplinära 
åtgärder, dels med hänsyn till de yngsta elevernas låga ålder men också för 
att det kan ge klarhet i vilka åtgärder som är lämpade för yngre och äldre 
elever. 
 

Avsnitt 8.6 Konsekvenser för den kommunala självstyrelsen och 
avsnitt 8.7 Ekonomiska konsekvenser för kommunerna 
 
De kommunala skyldigheterna utökas 
Eslövs kommun är generellt sett positivt inställd till en tioårig grundskola. 
Utredningen innebär flera kvalitetshöjande förändringar av skolsystemet. 
Med det följer också ökade krav och skyldigheter för huvudmännen, som i 
stor utsträckning utgörs av kommuner (som i övrigt också har ett ansvar 
som hemkommuner för eleverna). Utredningen understryker att 
kommunerna kommer att kompenseras för de ökade kostnaderna som de 
utökade åtagandena innebär. Men mot bakgrund av reformens omfattning 
vill Eslövs kommun understryka vikten av att det i den utvärdering av 
reformen som utredningen föreslår även beaktas om kommunerna har 
kompenserats i tillräcklig utsträckning.   
 
 
 
Kerstin Melén-Gyllensten 
Förvaltningschef Barn och Utbildning 
2021-08-18 
 
Förvaltningsjuristen Riad Sköld Aliefendic har föredragit ärendet.
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2021-08-19 
Edward Jensinger Barn- och familjenämnden 
0413-623 88 
edward.jensinger@eslov.se 
 
 

Barn och Utbildning  1(2) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: myndighetsbrevlåda@eslov.se  |  www.eslov.se 
 

Yttrande över program för näringslivsutveckling  

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har sänt Program för näringslivsutveckling till barn- och 
familjenämnden för yttrande. Program för näringslivsutveckling lyfter att ett starkt 
och växande näringsliv är viktigt för Eslövs attraktivitet, utveckling och ekonomiska 
hållbarhet. Program för näringslivsutveckling har fem fokusområden: 1. Ett 
strategiskt läge mitt i öresundsregionen, 2. Ett växande och innovativt näringsliv, 3. 
En attraktiv kommun att bo, besöka och verka i, 4. Ett bra företagsklimat och 5. En 
god kompetensförsörjning. Program för näringslivsutveckling utgör en vägledning 
för kommunens nämnder och förvaltningar och syftet är att förtydliga och 
konkretisera riktningen för, och prioriteringen av, det kommungemensamma arbetet 
med att skapa förutsättningar för en positiv utveckling av näringslivet i Eslövs 
kommun.  

Beslutsunderlag 
Program för Näringslivsutveckling 
Kommunstyrelsens beslut § 168, 2021 Remittering av Program för 
näringslivsutveckling 

Beredning 
Barn- och familjenämnden ser att planen för näringslivsutveckling primärt påverkar 
nämndens verksamhet inom ramen för kompetensutveckling.  
 
Barn- och familjenämnden finner att punkterna och ambitionerna i planen är sådana 
som verksamheterna inkluderat i det dagliga arbetet och är prioriterade.  

Förslag till beslut 
- Barn- och familjenämnden har tagit del av planen och har inget att erinra om 

sakinnehållet. 
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Beslutet skickas till 
Barn och Utbildning 
 
 
 
Kerstin Melén-Gyllensten Edward Jensinger 
Förvaltningschef  Avdelningschef Gymnasie-, 

vuxenutbildningen och AME 
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Sammanträdesprotokoll 
2021-06-22 

 

Kommunstyrelsen  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 168    KS.2019.0568 

Remittering av Program för näringslivsutveckling  

Ärendebeskrivning  
Kommunledningskontoret (KLK) fick den 6 december 2019 i uppdrag av 
kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) att utarbeta ett nytt näringslivsprogram som 
ersätter tidigare Näringslivsprogram för Eslövs kommun som kommunstyrelsen 
antog 2010. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Remittering av Program för näringslivsutveckling 
 Remissförslag, Program för näringslivsutveckling 
 

Beredning 
Det nu framtagna remissförslaget till Program för näringslivsutveckling kommer att 
utgöra ett av Eslövs kommuns gemensamma styrdokument. Programmet utgår från 
det kommunala handlingsprogrammet och ska fungera som en vägledning för 
kommunens nämnder och förvaltningar inom de områden som berör det lokala 
näringslivet. Syftet med programmet är att förtydliga och konkretisera riktningen för 
och prioriteringen av det kommungemensamma arbetet med att skapa förutsättningar 
för en positiv utveckling av näringslivet i Eslövs kommun. 
 
Programmet har arbetats fram i den egna organisationen med näringslivschefen som 
projektledare och i bred dialog med ett stort antal olika intressenter inom och utanför 
den kommunala organisationen. Den pågående pandemin har påverkat både den 
tidigare angivna tidplanen och sättet som dialogen har genomförts med de olika 
intressenterna. I stället för planerade fysiska dialogmöten och workshops har 
samtliga möten uteslutande genomförts i digital form. För att fånga ambitionen i det 
kommunala handlingsprogrammets inriktningsmål har fem fokusområden 
identifierats. 
De fem fokusområden som har identifierats och som utvecklas i programmet är: 

 Ett strategiskt läge mitt i Öresundsregionen 
 Ett växande och innovativt näringsliv 
 En attraktiv kommun att bo, besöka och verka i 
 Ett bra företagsklimat 
 En god kompetensförsörjning 

  
Program för näringslivsutveckling följs upp årligen och revideras en gång per 
mandatperiod. 
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Kommunstyrelsen  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

Yrkanden 
Catharina Malmborg (M) och Janet Andersson (S) yrkar bifall till förvaltningens 
förslag till beslut. 

Fredrik Ottesen (SD) yrkar avslag på förslaget till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar 
i enlighet med Catharina Malmborgs (M) med flera yrkande. 

Beslut 
- Förslaget till Program för näringslivsutveckling skickas ut på remiss till följande 
nämnder: 

 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
 Servicenämnden 
 Barn och familjenämnden 
 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
 Kultur- och fritidsnämnden 
 Vård- och omsorgsnämnden 

  
- Remissvar ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast den 17 september 2021. 

Reservation 
Ledamöterna i Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande.   

Beslutet skickas till  
Kommunledningskontoret 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Servicenämnden 
Barn och familjenämnden 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden 
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Dokumentet FC8AB8CDC576491F809689716ACAD327.docx är antaget av [antagande organ] den 

[åååå-mm-dd]. Det riktar sig till [målgrupp/er]. Ses över för revidering senast [mån, år]. Kontaktperson: 

[funktion, enhet]. 1(15)

PROGRAM FÖR 
NÄRINGSLIVSUTVECKLING 
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Inledning 
 
Eslövs är en framtidskommun med ett unikt läge mitt i den dynamiska 
Öresundsregionen med närhet till fyra miljoner invånare, 250 000 företag, 
17 universitet och världsledande forskning. I kommunen pågår stora 
stadsutvecklingsprojekt, här byggs och planeras för många nya bostäder, här 
genomförs stora investeringar i utbildning och kommunal service nya skolor 
och här skapas nya attraktiva och hållbara mötesplatser med bland annat ett 
nytt torg i centrala Eslöv. 
 
Här finns idéer, utvecklingsvilja och ett växande näringsliv som både står 
stadigt i kommunens starka profil som industri-, verkstads- och 
livsmedelskommun och som blickar framåt med nya varor och tjänster som 
fångar efterfrågan från alltmer medvetna konsumenter.  
 
Det finns med andra ord mycket som talar för en fortsatt positiv och stark 
utveckling av Eslöv som näringslivskommun. Samtidigt finns det 
utmaningar som måste hanteras i form av exempelvis matchningen på 
arbetsmarknaden, en upplevd utsatthet för brott samt attraktionskraften 
bland regionens storstäder för både företag och arbetskraft.  
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Bakgrund och syfte 
 
Ett starkt och växande näringsliv med fler företag och fler anställda är 
viktigt för Eslövs attraktivitet, utveckling och ekonomiska hållbarhet. Med 
ett bra företagsklimat skapas goda förutsättningar för att kunna starta och 
driva företag i Eslövs kommun, vilket i sin tur bidrar till fler jobb, högre 
välstånd och starkare välfärd. Arbetet med att skapa ett bra företagsklimat är 
en prioriterad fråga för Eslövs kommun. 
 
Att skapa goda förutsättningar för ett växande näringsliv spänner över ett 
stort antal områden, både i och utanför den kommunala organisationen. Det 
handlar bland annat om att erbjuda en effektiv, rättssäker och serviceinriktad 
myndighetsutövning. Det handlar också om att synliggöra och utveckla de 
kvaliteter kommunen erbjuder invånare och företag i form av 
kompetensförsörjning, tillgång till kommunal service, bostäder, 
infrastruktur, fritidsaktiviteter och en rad andra viktiga faktorer som 
tillsammans påverkar villkoren för företagen i kommunen. 
 
Program för näringslivsutveckling är ett av Eslövs kommuns gemensamma 
styrdokument som sträcker sig över förvaltningsgränserna. Programmet 
utgår från det kommunala handlingsprogrammet och utgör en vägledning 
för kommunens nämnder och förvaltningar inom de områden som berör 
eller får konsekvenser för det lokala näringslivet. Syftet med programmet är 
att förtydliga och konkretisera riktningen för och prioriteringen av det 
kommungemensamma arbetet med att skapa förutsättningar för en positiv 
utveckling av näringslivet i Eslövs kommun.  
 
Program för näringslivsutveckling följs upp årligen och revideras en gång 
per mandatperiod.  
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Fokusområden 
 
För att fånga ambitionen i det kommunala handlingsprogrammets 
inriktningsmål har fem fokusområden identifierats, vilka ligger till grund för 
programmet. Fokusområdena har identifierats utifrån en process som har 
innefattat både omvärldsanalys och en bred dialog med såväl det lokala 
näringslivet och representanter från näringslivsorganisationer som med 
tjänstepersoner, förtroendevalda och skolever.  
 
De fem fokusområden som utgör program för näringslivsutveckling är: 
 

 Ett strategiskt läge mitt i Öresundsregionen  
 Ett växande och innovativt näringsliv  
 En attraktiv kommun att bo, besöka och verka i 
 Ett bra företagsklimat 
 En god kompetensförsörjning   

 
För ökad tydlighet kommer strukturen ”VI VILL – SÅ GÖR VI – SÅ 
MÄRKS DET” att användas i punktform för att beskriva fokusområdena.  
 
VI VILL, avser den strategiska riktningen och de förflyttningar som 
behöver göras för att nå effektmålen kopplade till det kommunala 
handlingsprogrammet.  
SÅ GÖR VI, beskriver de handlingar som redan görs eller behöver göras för 
att nå målen. Kan sägas vara kopplat till ”vad” som görs/ska göras, medan 
”hur” preciseras i verksamhetsplanerna.  
SÅ MÄRKS DET, återger den förflyttning som har gjorts inom 
fokusområdet och går att följa i de beslutade indikatorerna.  
 
Indikatorerna är hämtade från kommunens ledningssystem. För vissa 
indikatorer har inte utgångsvärde och/eller riktvärde fastställts i 
ledningssystemet och saknas därmed även i näringslivsprogrammet. För 
vissa punkter under SÅ MÄRKS DET finns ingen lämplig indikator i 
ledningssystemet och en relevant indikator har istället tagits fram specifikt 
för näringslivsprogrammet.   
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Ett strategiskt läge mitt i Öresundsregionen  
 
Vi vill: 
 Synliggöra kommunens kvalitéer och stärka kopplingen till 

tillväxtmotorerna Lund-Malmö-Köpenhamn.  
 Dra fördel av och utveckla de möjligheter som närheten till regionens 

universitet, forskningsanläggningar, inkubatorer och klusterbildningar 
innebär.   

 Skapa förutsättning för tillgång till snabb digital infrastruktur som gör 
det möjligt att verka och bo i hela Eslövs kommun.  

 Verka för hållbara och robusta person- och godsporter såväl inom 
kommunen som till och från regionen som helhet.  

 
 
Så gör vi: 
 Vi kommunicerar och marknadsför Eslövs strategiska läge och de 

kvaliteter och möjligheter som kommunen erbjuder företag, besökare 
och invånare.  

 Vi samverkar med universitet, klusterbildningar samt andra regionala 
och nationella aktörer för nya företag, investeringar, forsknings- och 
utvecklingsprojekt.  

 Vi utgår från kommunens bredbandspolicy för att underlätta för 
marknadens aktörer och vi samverkar med olika parter för att påskynda 
utbyggnaden i de delar av kommunen som saknar snabbt bredband. 

 Vi samarbetar med och bedriver påverkan mot olika aktörer för att 
stärka och utveckla möjligheterna att resa såväl inom som till och från 
kommunen.  

 
 
Så märks det:  
 Det finns ett ökat intresse för Eslöv som näringslivskommun i 

Öresundsregionen. Indikator: Antal följare och likes av inlägg på 
Facebook ska öka med tio procent per år från aktuellt värde 
föregående år (aktuellt värde 2020: följare 3 322, likes 3 029). 
Riktvärde 2022: Aktuellt värde 2021+10%.  

 Det startar fler nya företag med idéer från regionens forsknings-
anläggningar och klusterbildningar. Indikator: Antal nyregistrerade 
företag (AB, E, HB, KB) i kommunen ska öka med över 5 procent per 
år med utgång från utgångsvärde 2018 (148). Riktvärde 2022: 181. 

 Det kollektiva resandet ökar både i stad och på landsbygd. Indikator: 
Resande med kollektivtrafik (stadsbuss och regionbuss) ska öka med 3 
procent per år med utgång från utgångsvärde 2018 (regionbuss: 127 
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248, stadsbuss: 624 937). Riktvärde 2022: regionbuss 143 219, 
stadsbuss 682 886. 

 Allt färre företag utanför centralorten upplever problem med tillgången 
till bredband. Indikator: Andel av arbetsställen med tillgång till 
bredband om minst 100 Mbits/s ska år 2022 vara 95%.  
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Ett växande och innovativt näringsliv  
 
Vi vill:  
 Stärka Eslövs profil som industri-, verkstads- och livsmedelskommun. 
 Verka för tillväxt inom den bredd av branscher som finns i kommunen 

och skapa möjlighet för nya kunskapsintensiva branscher att uppstå. 
 Öka nyföretagandet.  
 Stärka ungas intresse för entreprenörskap. 

 
Så gör vi: 
 Vi kopplar samman jordbruks- och livsmedelsföretag med den unika 

koncentration av livsmedelsrelaterad forskning och utveckling som 
finns i regionen. 

 Vi samverkar med branschorganisationer och andra aktörer för att 
utveckla det lokala näringslivet och vi fångar företag med 
tillväxtpotential och matchar dem med rätt aktörer i stödsystemet.  

 Vi erbjuder nyföretagarrådgivning och regelbundna starta eget-kurser 
tillsammans med externa aktörer. 

 Vi inspirerar unga till entreprenörskap genom en långsiktig samverkan 
skola-näringsliv.  

 
Så märks det:  
 Det finns fler och växande företag inom de profilerade näringarna med 

nya produkter och tjänster. Indikator: Antal jordbruks- och 
livsmedelsföretag ska öka med över 2,5 procent per år med utgång från 
utgångsvärde 2018 (615). Riktvärde 2022: 681. 

 De befintliga företagen fortsätter att utvecklas och växa med fler 
anställda, nya branscher växer fram och antalet företagsetableringar 
ökar medan antalet företag som lämnar kommunen minskar. Indikator: 
Antalet företag som avregistreras från kommunen ska minska med 5 
företag per år med utgång från utgångsvärde 2018 (104). Riktvärde 
2022: 84. 

 Nyföretagandet växer med fler livskraftiga idéer. Indikator: Antal 
nyregistrerade företag (AB, E, HB, KB) i kommunen ska öka med 5,2 
procent per år med utgång från utgångsvärde 2018 (148). Riktvärde 
2022: 181. 

 Intresset för entreprenörskap ökar bland unga och fler startar företag i 
skolan eller på sommarloven. Indikator: Antal UF-företagare i 
gymnasieskolan ska öka med 5 procent per år med utgång från 
utgångsvärde läsår 2018/2019 (41). Riktvärde läsår 2021/2022: 49.  
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En attraktiv kommun att verka i 
 
Vi vill: 
 Att Eslöv upplevs som en trygg och säker kommun för både invånare 

och näringsliv. 
 Främja utvecklingen i centrum och utveckla de möjligheter som 

omvandlingen av stadskärnan innebär.  
 Samarbeta med olika aktörer för att fånga evenemang som synliggör 

och stärker kommunens kvaliteter.  
 Att turismnäringen fortsätter att utvecklas med fler reseanledningar 

som bidrar till fler besökare, ökade turismintäkter och fler sysselsatta.   
 

 
Så gör vi:  
 Vi samverkar med näringsliv, skola, idéburen sektor och andra 

samhällsaktörer för att utveckla det brottsförebyggande arbetet. 
 Tillsammans med fastighetsägare och näringsidkare använder vi 

Stadskärneföreningen som plattform för att skapa ett levande, 
tillgängligt och tryggt centrum. 

 Vi verkar tillsammans med föreningsliv, regionala och kommersiella 
aktörer för att utveckla, värva och kvalitetssäkra genomförandet av 
evenemang som lockar en publik från ett större geografiskt område. 

 Vi attraherar fler besökare genom att utveckla och kommunicera 
platsens kvaliteter och reseanledningar. 
  

 
Så märks det:  
 Upplevelsen att utsättas för brott som företagare minskar och både 

invånare och företagare upplever en ökad trygghet. Indikator: Eslövs 
samlade trygghetsindex ska sänkas årligen och vid mandatperiodens 
slut ligga på 2. Riktvärde 2022: ≤2. 

 Vi ser en ökad puls i stadskärnan i form av en ökad användning av 
stadsrummet av nya målgrupper, vilket bidrar till ett minskat antal 
lediga lokaler och fler attraktiva etableringar av butiker, restauranger 
och serviceverksamheter. Indikator: Antal människor som rör sig 
mellan samt uppehåller sig på ett antal utvalda platser i kommunen ska 
öka med i snitt 5 procent per år med utgång från utgångsvärde. 
Utgångs- och riktvärde ej framtaget ännu på grund av 
Coronapandemin.  

 Det genomförs årligen ett antal evenemang i kommunen som lockar en 
publik från ett större geografiskt område. Indikator: Den 
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turismekonomiska avkastningen ska årligen vara minst fem gånger 
avsatta medel. Riktvärde 2022: 5x av avsatta medel för 2022.  

 Fler besökare bidrar till fler anställda samt nya och växande företag 
inom turismnäringen. Indikator: Antal anställda inom turismrelaterade 
företag ska öka med 5 procent per år med utgång från utgångsvärde 
2018 (347). Riktvärde 2022: 422. 
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Ett bra företagsklimat:  
 
Vi vill: 
 Att företagaren möts av hög servicenivå och snabb ärendehantering 

som inte ger avkall på rättssäkerhet eller lagstiftningens intentioner. 
 Utveckla nya arbetssätt för att förenkla, förbättra och tillgängliggöra 

kommunala tjänster och service med hjälp av digitala verktyg.  
 Att det finns en företagslots som underlättar för den som vill starta eller 

utveckla en befintlig verksamhet.  
 Skapa mötesplatser och samarbetsytor för företag, tjänstepersoner, 

politiker och näringslivsorganisationer för ökad dialog.  
 

 
Så gör vi: 
 Vi för en tät dialog med näringslivet och prioriterar företagsärenden.  
 Vi utvecklar digitala tjänster som underlättar för företagen i sina 

kontakter med kommunen. 
 Miljö- och samhällsbyggnad samordnar företagslotsen och säkerställer 

att varje berörd förvaltning bidrar med sin del.  
 Vi arrangerar olika former av näringslivsträffar som samlar företagare, 

kommunrepresentanter och andra aktörer för dialog, information och 
inspiration. 

 
 
Så märks det:  

 Företagen är nöjda med företagsklimatet i Eslövs kommun, vilket 
återspeglas i de årliga mätningarna av företagsklimatet, liksom i att 
fler företag väljer att driva och utveckla sin verksamhet i 
kommunen. Indikator: Kommunindex i företagsklimat enligt öppna 
jämförelser Insikt ska öka med 2 enheter per år med utgång från 
utgångsvärde 2018 (76). Riktvärde 2022: 84. 

 Vi har utvecklat digitala lösningar för att underlätta för näringslivet 
och fler använder webben som källa till information och vägledning. 
Indikator: Antal kommunala e-tjänster som erbjuds via e-tjänst ska 
öka med 37 tjänster per år med utgång från utgångsvärde 2018 (52). 
Riktvärde 2022: 200.   

 Vi samverkar internt över förvaltningsgränser för bästa service och 
vi uppfattas av företagen som en tillgänglig, rättssäker, effektiv och 
samstämd organisation. Indikator: Det sammanfattande omdömet av 
företagsklimat enligt Svenskt Näringslivs undersökning ska öka med 
0,2 enheter per år med utgång från utgångsvärde 2018 (3,42). 
Riktvärde 2022: 4,02.  
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 Näringslivsträffarna fortsätter att utvecklas och utgör en naturlig 
mötesplats mellan företag, kommunrepresentanter och andra aktörer. 
Indikator: Sex näringslivsfrukostar ska genomföras per år.    
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En god kompetensförsörjning 
 
Vi vill: 
 Utveckla styrkan i den bredd av utbildningar som ges på olika nivåer 

och samverka med näringslivet och aktörer från arbetsmarknads-
systemet för att skapa utbildningar som tillgodoser arbetsmarknadens 
behov.  

 Tillvarata den kompetens som redan finns bland befolkningen.  
 Skapa en strukturerad och långsiktig samverkan mellan skola-arbetsliv 

hela vägen från förskoleklass till vuxenutbildning och yrkeshögskola. 
 
 

Så gör vi: 
 Vi informerar om utbildningsaktörernas hela bredd av existerande 

utbildningar och vi samverkar med näringslivet kring nya utbildningar 
inom brist- och framtidsyrken. 

 Vi samverkar med näringslivet för att utveckla och testa nya vägar till 
arbete där bland annat språk tidigare har utgjort ett hinder.  

 Vi arbetar efter en studie- och yrkesvägledningsplan för ett 
systematiskt, långsiktigt och återkommande samarbete skola-arbetsliv. 

 
Så märks det:  
 Processerna från identifierat behov till färdigutbildade och anställda 

medarbetare har förkortats och bidrar till att företagen kan växa och 
utvecklas. Indikator: Upplevd tillgång till kompentens hos näringslivet 
enligt Svenskt Näringslivs årliga mätning ska öka årligen och vid 
mandatperiodens slut ligga över 3 (godkänt). Utgångsvärde 2018: 2,5. 
Riktvärde 2022: ≥ 3.  

 Etableringstiden för nyanlända har förkortats. Indikator: Andel som 
lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera efter 90 
dagar ska årligen öka väsentligt. Utgångsvärde 2018: 41%. Riktvärde: 
Ej fastställt, ska öka väsentligt.   

 Redan tidigt i skolan får eleverna kontakt med arbetslivet, vilket bidrar 
till ökad medvetenhet om vilka yrken som finns och vägarna till dessa. 
Indikator: Andel elever på kommunens gymnasieskolor som fullföljer 
sin utbildning med godkända betyg ska öka under mandatperioden.  
Utgångsvärde 2018: Slutfört examen inom 3 år totalt 42,5%, slutfört 
examen inom 3 år nationella program 65,7%, slutfört examen inom 4 
år totalt 47,3%, slutfört examen inom 4 år nationella program 68,6% . 
Riktvärde 2022: Ej fastställt, ska öka väsentligt.  
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Bilaga: 
Näringslivet i Eslövs kommun 

Näringslivets struktur och utveckling: 
Näringslivet i Eslöv utgörs framförallt av små och medelstora företag. Av 
kommunens cirka 3 500 privata arbetsställen är 2 500 enmansföretag utan 
anställda. Endast tre arbetsställen har fler än 200 anställda i kommunen; 
Orkla Foods; Smurfit Kappa och Nordic Sugar AB. Sedan år 2010 har 
antalet anställda ökat med närmare 17 procent och de privata arbetsgivarna 
sysselsatte i början av år 2021 cirka 6 700 av totalt 10 500 anställda i Eslövs 
kommun (Källa: SCB Nära).  

Företagen finns representerade inom ett stort antal branscher, samtidigt har 
Eslöv en stark profil som industri-, verkstads- och livsmedelskommun med 
tydliga rötter i de gröna näringarna. I kommunen finns en mångfald av 
innovativa och konkurrenskraftiga företag inom stora delar av 
livsmedelssektorn som bidrar till att göra Eslöv till en av Sveriges verkliga 
mat- och livsmedelskommuner.  

 

Även om antalet anställda minskar inom tillverkningsindustrin är det 
fortfarande den största privata näringsgrenen i kommunen som sysselsätter 
närmare 15 procent av samtliga anställda jämfört med 11 procent i Sverige 
som helhet. Flera av de stora tillverkningsföretagen genomför stora 
investeringar i sina anläggningar, vilket med största sannolikhet kommer 
innebära en ökning av antalet anställda i näringen de närmaste åren. De 
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branscher som har vuxit snabbast de senaste åren fram till pandemin är 
energiförsörjning och miljöverksamhet; hotell- och restaurangverksamhet; 
offentlig förvaltning, företagstjänster samt byggverksamhet.  

Nyföretagande: 
Med undantag för 2010 har det enligt data från Bolagsverket inte startat så 
många nya företag i kommunen under 2000-talet som det gjorde under 2019 
och 2020. Under 2020 startade 171 nya företag i Eslövs kommun jämfört 
med 181 året innan, vilket motsvarar 5,4 företag per 1 000 invånare och 
plats 11 bland Skånes kommuner vad gäller nyföretagande. Bland de företag 
som startade under 2019 och 2020 återfinns flest inom branscherna: 
uthyrning fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster; jordbruk, 
skogsbruk och fiske; verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och 
teknik; byggverksamhet samt handel, reparation av motorfordon och 
motorcyklar.  

 

Under de senaste fem åren har 480 arbetsställen med 352 anställda flyttat in 
till Eslövs kommun medan 527 arbetsställen med 338 anställda flyttat ut 
från kommunen. Sedan 2010 uppgår nettoökningen av antalet arbetsställen i 
kommunen till 210 stycken.  

Företagsklimat:  
Även om det sammanfattande omdömet gick tillbaka något i Svenskt 
Näringslivs senaste undersökning av företagsklimatet upplever företagen att 
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det har skett en gradvis förbättring av företagsklimatet i kommunen sedan 
2016. I förhållande till Sveriges 290 kommuner placerar sig Eslöv på plats 
134, vilken är den fjärde bästa placeringen någonsin. Bäst placerar sig Eslöv 
i fråga om information till företag, service och bemötande samt dialog 
mellan företag och kommunens beslutsfattare. Sämst placerar sig 
kommunen vad bland annat gäller upplevelsen av att påverkas negativt av 
brottslighet/otrygghet i kommunen, tillgång till kompetens samt tillgången 
till mobilnät och bredband.  

I Näringslivets Regelnämnds undersökning 2020 om regeltillämpningen på 
kommunal nivå är Eslöv en av de kommunerna med kortast 
handläggningstid vad gäller serveringstillstånd och bygglov. I Sveriges 
Kommuner och Regioners (SKR) mätning Insikt (ÖJ 2019) ger företagen 
kommunens service till företagen godkänt med ett index på 66, jämfört med 
rikssnitt på 72.  
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2021-08-26 
Helena Tauson Barn- och familjenämnden 
+4641362189  
helena.tauson@eslov.se  
 
 

Barn och Utbildning  1(1) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: Barn.och.Familj@eslov.se |  www.eslov.se 
 

Inköp- och upphandlingsplan 2022, barn- och 
familjenämnden 

Ärendebeskrivning 
Barn- och familjenämnden ska upprätta en inköp- och upphandlingsplan för år 2022. 
Planen ska ange behoven av upphandlingar över tröskelvärde, upphandlingar som 
förväntas överstiga cirka 600 000 kronor. Dessa upphandlingar genomförs av 
kommunens Inköp- och upphandlingsavdelning. Nämndernas planer ligger sedan till 
grund för Inköp- och upphandlingsavdelningens planering för nästkommande år, 
samt kartlägger om behov om liknade upphandlingar finns inom flera nämnder.  

Beslutsunderlag 
Barn- och familjenämndens Inköp- och upphandlingsplan 2022 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 83, 2021  

Beredning 
Behov om upphandlingar 2022 har kommunicerats med barn- och familjenämndens 
olika verksamheter. Det som anges i inköp- och upphandlingsplanen är de behov som 
är kända av verksamheten nu. Behov av ytterligare upphandlingar kan uppkomma, 
och då kommunicera detta med kommunens inköp- och upphandlingsavdelning.  

Förslag till beslut 
- Barn- och familjenämndens inköp- och upphandlingsplanen för 2022 godkänns 

och översänds till kommunstyrelsen.  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

 
  

Kerstin Melén-Gyllensten Helena Tauson 
Förvaltningschef Förvaltningsekonom
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Beställande 

chef

Avtalsägare Upphandlingens 

namn

Beskrivning/omfattning Kravställare i 

förvaltningen

Värde 100 000-

600 000

Värde 600 000 

- 2 100 000

Värde 2 100 

000 -

Avtal ska vara 

börja gälla

Kommentar Hållbarhetsaspekter (miljö; 

social; ekonomisk)

Specialistaspekter (IT, digitalisering, 

dataskydd, juridik)

Strategiska upphandlings-aspekter Dataskydds/ 

informations-

säkerhetsperspekti

v: Ska en 

konsekvens-

bedömning och 

/eller riskanalys 

göras?

Förvaltning BoU Kerstin Melén-

Gyllensten

Kerstin Melén-

Gyllensten

Skolskjuts med 

Bussar 2023-08-16 

(minst 6 månader 

innan måste vara 

klart)

Bussar som används till 

skolskjuts trafiken i 

kommunen

Marie Larsson

X

2023-02-16 

(senaste datum 

då avtal måste 

vara på plats)

Kemikalier, 

transport/utsläpp/bränsle, 

buller; Barns bästa, 

antidiskriminering, 

tillgänglighet, trygghet, 

arbetsrätt, arbetsmiljö; God 

resurshushållning

Busskort med personuppgifter? 

Personuppgifter på barn till bussbolaget? 

Används programvara?

Undersök om Skånetrafiken kan nyttjas 

även för grundskola/förskola? Observera 

att här finns flera styrdokument som ska 

beaktas. Ska hållbarhetsstrateger på MoS 

och KLK involveras? X

Kontakperson IUA Emmy Bruhn Olika Olika Elevdatorer Leasingdatorer till elever 

på grundskola och 

gymnasiet

Jonas Gustafsson SKI Kemikalier, energi, 

avfall/återvinning, LCA; ILO, 

barns bästa, 

antidiskriminering, 

tillgänglighet, trygghet, 

arbetsrätt, arbetsmiljö; God 

resurshushållning, 

återbruk/cirkulär, korruption

Lyft till ledningen, strategi om kommunens 

intrikting:Tankar kring att upphandla klienter 

till adm och skola i en upphandling, 

åtminstone samma leverantör: BoU, Windows 

2022: Distans PC, (YH, KomVux) ; leasing 5 år; 

dyrare support underhåll; kostnader för 

ominstallationer vid byte av användare; skriv 

längre kontrakt, minst tre (3) år; kolla Malmös 

modell; 

Observera att upphandlingen bör byta 

namn till Elev- och lärardatorer samt 

surfplattor; Upphandla om möjligt allt i 

samma upphandling med möjlighet till 

flera förlängningsoptioner.  Utred 

avtalsform; köp, hyra leasing; Utred 

eventuella fördelar med en en samlad 

upphandloing av klienter till arbettsplatser 

och skola utifrån följande aspekter: 

Samma leverantör, samma 

beställningsportal, långsiktighet, support, 

säkerhet, livscykel, drivrutiner, interaktiv 

utveckling med leverantören, återtag: 

Säkerhet, trygghet utifrån eventuella 

filteringstjänster för nätsajter (behövs 

beslut?).

X

Preliminär plan 

skickad till IUA

Jörgen 

Larsson

Jörgen 

Larsson

Digitala samtal 

inom socialtjänsten

Möjligheter att föra dialog 

med myndigheter på 

andra orter.

Vet vi ej ännu. 

Beslut måste först 

tas om detta ska 

upphandlas. 

X

om det beslutas 

så ska avtal finnas 

någon gång under 

2022

Dataskydd/informationssäkerhet vid digitala 

individsamtal.

Eventuellt ett kommunövergripande 

behov. 

X

Fastställd i 

ledningsgrupp:

Beslutad i nämnd:

Upphandlings- och genomförandeplan för varor och tjänster 2022
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Sammanträdesprotokoll 
2021-06-08 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 83    KS.2021.0280 

Kommunövergripande upphandlings- och genomförandeplan 2022  

Ärendebeskrivning  
I enlighet med delegeringsordning för kommunstyrelsen ska en 
kommunövergripande upphandlings- och genomförandeplan för varor och tjänster 
årligen fastställas av kommunstyrelsens arbetsutskott inför kommande budgetår. För 
avgränsning av varu- och tjänsteområdet hänvisas till Eslövs kommuns Riktlinjer för 
inköp och upphandling avsnitt 2.2. 
 
Av riktlinjerna framgår att upphandlings- och genomförandeplanen bygger på av 
nämnderna beslutade verksamhetsspecifika upphandlings- och genomförandeplaner 
för respektive förvaltning. Dessa antas i varje nämnd senast i september i samband 
med budgetprocessen. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Upphandlings- och genomförandeplan 2022 
 Riktlinjer för inköp och upphandling, att gälla från och med 15 oktober 2020 
 Delegeringsordning för kommunstyrelsen att gälla från den 12 april 2021 
 

Beredning 
För vidare beredning av en kommunövergripande upphandlings- och 
genomförandeplan 2022 till kommunstyrelsens arbetsutskott ska nämndernas 
fastställda och beslutade upphandlings- och genomförandeplaner vara 
kommunstyrelsen tillhanda senast den 30 september 2021. 

Yrkanden 
Catharina Malmborg (M) bifall till Kommunledningskontorets förslag till beslut. 

Beslut 
- Nämndernas fastställda och beslutade upphandlings- och genomförandeplaner för 
budgetår 2022 ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 30 september 2021. 

Beslutet skickas till  
Samtliga nämnder 
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2021-07-088-26 
Helena Tauson Barn- och familjenämnden 
+4641362189  
helena.tauson@eslov.se  
 
 

Barn och Utbildning  1(2) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: Barn.och.Familj@eslov.se |  www.eslov.se 
 

Yttrande över budgetberedningens förslag till 
budgetram 2022 och flerårsplan 2023-2025 avseende 
barn- och familjenämnden 

Ärendebeskrivning 
Budgetberedningen har fattat beslut om förslag till ekonomiska budgetramar för 
2022 och planperioden 2023-2025. Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att 
respektive nämnd ska yttra sig över budgetberedningens förslag till preliminära 
budgetramar på nämndens septembersammanträde.  
 
Yttrandet över föreslagen budgetram 2022 och planperiod 2023-2025 ska bestå av; 
utgångspunkt för nämnden att uppnå uppsatta mål under mandatperioden, 
omvärldsförändringar som kan påverka nämndens verksamheter, pandemins effekter 
och vad verksamheterna kan ta med sig från tiden med pandemin, hur planeringen 
ser ut för att möta framtiden utifrån möjligheter och utmaningar samt en beskrivning 
av pågående och planerade effektiviseringar och samordningar.  

Beslutsunderlag 
Yttrande över budgetberedningens förslag till budgetram 2022 och planperiod 2022-
2025 
Sifferbilaga för nämndens verksamheter 

Beredning 
Nämnden prognostiserar inte några avvikelser avseende uppsatta mål vid 
mandatperioden, och verksamheten har högt ställda mål och arbetar kontinuerlig med 
att nå dessa. Omvärldsförändringar som kan komma att påverka nämndens uppdrag 
och verksamhet är bland annat den nationella bristen på legitimerad och behörig 
personal och prognostiserad befolkningsökning för barn i förskole- och 
grundskoleålder. Pandemins effekter har varit många för nämndens verksamheter. 
Det som tas med från pandemin är att förändring kommer vara ett normaltillstånd 
framledes och att verksamheterna behöver struktur, processer och rutiner för detta. 
Möjligheter och utmaningar är många för nämnden under planperioden där 
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kompetensförsörjning, befolkningsökning, lokalförsörjning, digitalisering, 
skolbibliotek, grundskolegårdar och trygghet och studiero är de största utmaningarna.  
Barn- och familjenämnden arbetar med målsättning att effektivisera, samordna och 
tänka nytt utifrån målsättningarna för verksamheten.  

Förslag till beslut 
- Upprättat förslag till yttrande över barn- och familjenämndens budgetram för 

2022 och planperiod 2023-2025 översänds över till kommunstyrelsen. 
- Volymförändringar behöver stämmas av innan den slutgiltiga budgeten för barn- 

och familjenämnden fastställs. 
- Budgetväxling begärs från kultur- och fritidsnämnden till barn- och 

familjenämnden avseende skolbiblioteken om 1,5 miljoner kronor samt för 
administrations- och overheadkostnader. 

- Budgettillskott om 0,7 miljoner kronor begärs för att kartlägga och stärka arbetet 
med trygghet och studiero.  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Kerstin Melén-Gyllensten Helena Tauson 
Förvaltningschef Förvaltningsekonom 
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Yttrande över budgetberedningens förslag till 

budgetram 2022 och flerårsplan 2023-2025 

avseende barn- och familjenämnden 

 

Utgångspunkt 

Barn- och familjenämnden prognostiserar inte några avvikelser avseende uppsatta 

mål vid mandatperiodens slut, utan verksamheten har högt ställda mål och arbetar 

kontinuerligt med att nå dessa.  

 

Omvärld 

Enligt befolkningsprognosen som ligger till grund för budgetberednings förslag till 

vårbudget, kommer antal barn i förskoleålder (1-5 år) och i grundskoleålder (6-15 

år) öka under mandatperioden. Särskilt stor ökning prognostiseras för barn i 

grundskoleåldern (ökning med cirka 230 barn mellan 2022 till 2025). 

Det råder en nationell brist på behörig och legitimerad personal till förskolor och 

grundskolor. En brist som förväntas bli allt större kommande år då det kommer allt 

större elevkullar och kommande pensionsavgångar. På kommunens förskolor och 

grundskolor, upplevs inte ännu svårigheter att rekrytera. En anledning till detta är 

att skolenheterna haft en stabil budgettilldelning under flertalet år, vilket skapar en 

trygghet i organisationen.  

Barn- och familjenämnden har målsättningarna att barn och elever ska känna sig 

trygga och nå målen i kommunens verksamheter. Ändamålsenliga lokaler och 

personalens kompetens är viktiga faktorer för att dessa mål ska uppnås. En av de 

största utmaningarna är att behålla och rekrytera behörig personal. Detta är viktigt 

både utifrån ett arbetsgivarperspektiv och barn- och elevperspektiv. Ur ett 

arbetsgivarperspektiv är det en förutsättning för att nå kommunens vision, och ur 

ett barn- och elevperspektiv är kompetensförsörjning och personalkontinuitet båda 

förutsättningar för en högre måluppfyllelse för barn och elever samt för tryggheten 

och studieron på skolenheterna. 

Inom utbildningsområdena förskola och grundskola, pågår ständigt  nationella 

utredningar och reformer. Vissa av utredningarna som genomförts eller pågår, kan 

komma att få stor effekt för kommunens verksamheter om de genomförs. Exempel 

på utredningar och reformer på nationellnivå är 10-årig grundskola, skolval och 

stärkta skolbibliotek och läromedel.  
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Pandemins effekter 

Covid-19 pandemin har inneburit att verksamheterna inom barn- och 

familjenämnden varit tvungna att anpassas för att minska smittspridning och följa 

nationella rekommendationer och riktlinjer. 

Inom förskolans verksamhet har mer undervisning genomförts utomhus jämfört 

med innan pandemin. Personalen har i olika utsträckning behövt anpassa och byta 

ut aktiviteter för att få till en bra verksamhet utomhus, en omställning som bidragit 

till ett ökat intresse för att utveckla utomhuspedagogiken. 

Under pandemin har undervisningen i årskurs 7-9 och språkvalet i årskurs 6, till 

och från bedrivits som fjärrundervisning. Detta möjliggjordes av den tillfälliga 

förordningen (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk 

verksamhet vid spridning av viss smitta. Från och med den 1 juli 2021 införs 

ändringar i skollagen som innebär att skolor får använda fjärrundervisning inom 

fler ämnen än tidigare. Fjärrundervisning får bland annat användas om det inte 

finns någon behörig lärare för en viss typ av undervisning eller om det är för få 

elever i skolan, samt om en elev som inte kan vara i skolan på grund av en 

dokumenterad medicinsk, psykisk eller social problematik. Huvudlinjen är dock att 

undervisningen inom grundskolan ska bedrivas som närundervisning då detta anses 

främja lärandet för eleverna. 

Inom socialtjänsten har medarbetarna arbetat på distans i den utsträckning 

verksamheten tillåter. Arbetet med klienter har inte genomförts digitalt, då system 

saknas som kan säkerställa sekretess.  

Det barn- och familjenämndens verksamheter tar med sig från tiden med pandemin 

är att förändring kommer vara ett normaltillstånd framledes, och att 

verksamheterna behöver struktur, processer och rutiner för detta. 

 

Möjligheter och utmaningar 

Kompetensförsörjning 

Framöver kommer det bli en utmaning att behålla och rekrytera behörig och 

legitimerad personal inom flera av nämndens verksamheter, något som är av vikt 

både för barn och elevers upplevda trygghet, studiero och måluppfyllelse samt för 

att uppnå kommunens vision. Barn- och familjenämnden kommer under budgetåret 

2022 färdigställa och besluta om en kompetensförsörjningsplan för närmast 

kommande åren, vilket kan komma att medföra specifika kompetenssatsningar. 

 

Befolkningsökning  

Enligt befolkningsprognosen som ligger till grund för budgetberedningens förslag 

om budgetramar, kommer antal barn i förskoleålder (1-5 år) och i grundskoleålder 

(6-15 år) öka under planperioden. Då cirka 90 % av kommunens medborgare i 
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grundskoleåldern väljer att gå på kommunen skolor, kommer detta kräva en 

utökning av både lokaler och personalresurser. 

 

Lokaler 

Antalet barn i både förskole- och grundskoleåldrar prognostiseras öka mer än 

tidigare befolkningsprognoser uppskattat. Under 2020 ökade antalet förskolebarn 

mer än prognostiserat, vilket orsakat viss trängsel på förskolorna i tätorten och 

utbyggnad av förskoleplatser kommer behöva justeras utifrån detta. I kommunens 

operativa lokalförsörjningsplan för åren 2022-2026 följs pågående projekt upp, nya 

utredningsprojekt anges samt lokalförändringar till budget 2022 anges. Det är av 

stor vikt för nämndens verksamheter att lokalförsörjningsplanen genomförs enligt 

planerat då stort behov av dessa kommer finnas.  

 

Digitalisering 

Under pandemin har nämndens verksamheter lärt sig att nyttja olika former av 

digitala lösningar i större utsträckning än innan, något som kommer bestå när det 

”nya normala” kommer. Möjligheterna som finns i verksamheterna med en ökad 

digitalisering är att lokaler kan användas mer flexibelt, ökad tillgänglighet för 

medborgarna vid e-tjänster samt att både tid och miljön sparas med resfria möten. 

Inom förskolan ger digitalisering möjligheter att utmana barn utifrån deras olika 

behov samt att lärorika miljöer kan skapas. Inom grundskolan kommer framledes 

digital undervisning kunna använda som ett komplement för de elever som inte 

kommer till skolan, och viss modersmålsundervisning kan övergå till digital 

undervisning vilket effektiverar undervisningen. Utmaningar med en ökad 

digitalisering är att uppnå en likvärdighet mellan nämndens olika verksamheter 

avseende hårdvara, kompetens och uppkopplingar.  

 

Utveckling och forskningsprojekt 

Sedan 2020 ingår barn och familjenämnden i Skolverksprojektet Riktande insatser 

för  nyanlända och elever med annat  modersmål än svenska. Projektet kommer 

avslutas under 2022, och under projekttiden har kompetensutvecklingsinsatser för 

olika personalgrupper inom nämndens verksamheter genomförts. Målsättningen för 

projektet är att uppnå en högre måluppfyllelse för barn och elever, att nå en större 

samsyn, skapa medvetenhet hos all personal och få en bredare kunskap i området. 

Utmaningen för nämndens verksamheter efter projektavslutet är att hålla i den 

kompetens och arbetssätt som genomförts och tagits fram inom ramen av projektet.  

För några år sedan inleddes översynen av matematikämnet inom grundskolan. 

Översynen föreslog åtgärder som förhoppningsvis kommer öka måluppfyllelsen i 

matematik. Åtgärderna har under 2021 börjat genomföras, och detta kommer 

fortsätta under 2022. Arbetet är långsiktigt och kräver i vissa fall förändring av 

arbetssätt i klassrummet.  
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I januari 2020 blev Barnkonventionen lag i Sverige. Inom ramen för detta har 

planen Barnkonventionen – prövning av barnets bästa upprättats inom Barn- och 

utbildningsförvaltningen som anger hur verksamheterna ska arbeta med detta 

område. 

Eslövs kommuns förskolor har under 2018-2021 deltagit i det vetenskapliga 

utvecklingsprogrammet Flerstämmig undervisning i förskolan (Fundif). 

Programmets syfte har varit att utveckla såväl kunskap och förhållningssätt som 

arbetsmetoder inom undervisning i förskolan.  

 

Skolbibliotek 

Från och med 2022 planeras att kommunens skolbibliotek ska gå över från kultur- 

och fritidsnämndens uppdrag till barn- och familjenämnden. Denna förändring har 

genomförts utifrån en nulägesbeskrivning och identifiering av problemområden 

som upprättats i ett samarbete mellan nämnderna samt nationell utredning. I och 

med att verksamheten för skolbiblioteken flyttas från kultur- och fritidsnämnden 

till barn- och familjenämnden, ska också budgetram om totalt 1,5 mkr samt 

resurser för administration och overheadkostnader flyttas. Befintlig budgetram är 

fördelad mellan 1,2 mkr för personalresurser och 0,3 mkr för övriga inköp som 

behövs till skolbiblioteken. Utredningen som ligger till grund för flytten av 

skolbibliotekens verksamhet, konstaterar att det i nuläget inte finns en likvärdighet 

mellan kommunens grundskolor avseende tillgång till skolbibliotekarie. För att 

uppnå en högre grad av likvärdighet avser barn- och familjenämnden att använda 

en del av den budgetutökning som utgick till nämnden inför budgetår 2021. Att 

stärka skolbiblioteken är i linje med syftet med budgetutökningen för 2021, då 

detta är en insats som stärker elevernas språkutveckling och på sikt ökar 

måluppfyllelsen. 

 

Grundskolegårdar 

Under 2021 har upprustning av förskolegårdar genomförts utifrån en inventering av 

dessa som gjordes 2020. Inventeringen av gårdarna gjordes utifrån faktorerna att 

kvaliteten på förskolegården är avgörande för barnens lek, lärande och utveckling 

samt att det inverkar på barnens hälsa. Högre kvalitet på förskolegården minskar 

även risken för smittspridning på förskolan, något som har varit av stor betydelse 

under tiden för pandemin. Nämnden erhöll investeringsbudget för detta projekt 

2021, och anslag finns även till detta ändamål 2022 och 2023. Upprustningen av 

förskolegårdarna förväntas vara klar innan 2023, och resterande investeringsbudget 

kan användas för att påbörja en liknande upprustning av grundskolegårdarna. 

 

Fritidshemmens verksamhet samarbete med kommunens föreningar 

Ett av fritidshemmens utvecklingsområde är samverkan/samarbete med omvärlden 

som till exempel med föreningar. Här finns mycket att utveckla och detta måste 
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vara en prioriterad del i verksamheten då det är viktigt att introducera barnen på 

fritidshemmen vad samhället har att erbjuda efter fritids. Under pandemin har detta 

utvecklingsarbete fått stå tillbaka och skolorna har haft väldigt lite samverkan och 

samarbete med omvärlden. En annan utmaning med att få in föreningarna i 

fritidshemmens verksamhet är att  de aktiva inom föreningarna har svårt att vara 

tillgängliga under skoldagen då de har sitt vanliga arbete. 

 

Trygghet och studiero 

Nämndens verksamheter ska vara trygga för barn, elever och personal. Trygghet är 

en förutsättning för studiero, elevernas måluppfyllelse och för personalens 

arbetsmiljö. En kartläggning över insatser som ska stärka tryggheten kommer göras 

i nämndens verksamheter. Digitala hjälpmedel som stärker trygghetsarbetet på 

nämndens enheter krävs för att arbetet ska bli effektivt och säkert. Till detta behövs 

ett budgettillskott om 0,7 mkr.  

 

Effektivisering, samordning och tänka nytt 

Under de senaste åren har antal barn och unga som placerats på institutioner 

minskat. Detta är ett resultat av att socialtjänsten under en tid arbetat med ett ändrat 

arbetssätt för att minska antalet externa vårdplaceringar av barn och unga. 

Arbetssättet att arbeta med öppenvårdsalternativ istället för externa 

vårdplaceringar, minskar kostnaderna för institutionsplaceringar men är också 

bättre ur ett barnperspektiv då insatser görs i barnets vardagsmiljö där hen 

vardagligen vistas. Arbetssättet kräver dock mer personalresurser i form av 

socialsekreterare. För att budgeten ska bli mer verklighetsanknuten, utreds därför 

en omfördelning av befintlig budget inom socialtjänsten.  

Under våren 2021 har en utredning av kommunens centrala undervisningsgrupp 

genomförts. Syftet med denna utredning var att göra en genomlysning av befintlig 

organisation, samt föreslå eventuella åtgärder för att kunna möta behoven som 

eleverna med placering i den centrala undervisningsgruppen har. Åtgärderna som 

rekommenderades i utredningen har påbörjats och kommer helt genomföras under 

hösten 2022. Några av dessa åtgärder kommer innebära att platstillgången i den 

centrala undervisningsgruppen blir mer flexibel. En översyn görs av möjligheterna 

till en variation av enskild- eller särskild undervisning i hemmet, vilket numer 

kommer vara möjligt till följd av ny lagstiftning.  

Inför budget 2021 erhöll barn- och familjenämnden en budgetförstärkning till 

grundskolan om 3,5 mkr för att förbättra förutsättningarna för lärande. En del av 

denna förstärkning har använts till utökning av fältverksamhet och 

familjebehandlare, i syfte att öka tryggheten i och utanför skolan. Återstående 

resurser från satsningen som ännu inte används, kan komma att användas för att 

stärka upp skolbiblioteken.  
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Yttrande över budgetberedningens förslag till budgetram 2022

och flerårslan 2023-2025, barn- och familjenämnden

Sifferbilaga   

Budget Budget Plan Plan Plan

Driftbudget per verksamhet (mnkr) 2021 2022 2023 2024 2025

Politisk verksamhet -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2

Förskola 1-5 år och pedagogisk omsorg -229,5 -232,5 -232,8 -233,1 -234,3

Fritidshem -73,3 -77,0 -77,3 -77,8 -78,5

Förskoleklass -29,3 -30,7 -30,5 -30,5 -31,0

Grundskola -373,8 -384,9 -385,9 -393,8 -397,7

Grundsärskola -19,2 -21,3 -21,0 -21,0 -21,0

Gymnasieskola 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Barn och ungdomsvård -50,4 -47,5 -47,5 -47,5 -47,5

Familjerätt och familjerådgivning -1,5 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6

Flyktingmottagning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Förvaltningsgemensamt inkl socialtjänst -72,1 -75,6 -75,6 -75,6 -75,6

Summa -850,2 -873,3 -874,3 -883,1 -889,4

Budget Budget Plan Plan Plan

Resultatbudget (mnkr) 2021 2022 2023 2024 2025

Intäkter 110,6 107,1 107,9 108,5 109,1

Kostnader -960,8 -980,4 -982,2 -991,6 -998,5

Nettokostnader -850,2 -873,3 -874,3 -883,1 -889,4

Budget Budget Plan Plan Plan

Resultatbudget per kontogrupp (mnkr) 2021 2022 2023 2024 2025

Intäkter 110,6 107,1 107,9 108,5 109,1

Försäljningar

Taxor och avgifter 28,3 29,3 29,5 30,1 30,4

Hyror och arrenden

Bidrag 61,7 56,4 56,1 55,9 55,9

Försäljning av verksamhet och 

konsulttjänster
18,3 17,1 17,2 17,4 17,6

Övriga ersättningar och intäkter 2,3 4,3 5,1 5,1 5,2

Kostnader -960,8 -980,4 -982,2 -991,6 -998,5

Personalkostnader -648,3 -667,9 -668,2 -676,1 -681,9

Lokalkostnader -113,2 -115,6 -115,6 -115,3 -115,6

Övriga kostnader -194,2 -192,5 -194,0 -195,8 -196,6

Avskrivning -4,8 -4,2 -4,2 -4,2 -4,2

Intern ränta -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2

Nettokostnader -850,2 -873,3 -874,3 -883,1 -889,4
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Inv.ram Budget Plan Plan Plan Plan

Investeringsbudget netto (mnkr)

beslutad 

enligt Kf 2022 2023 2024 2025 2026

Projekt

Inventarier förskolor/skolor -2,7 -2,7 -2,7 -2,7 -2,7

Utemiljö förskolor/skolor -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0

IT-struktur -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2

Inventarier ny förskola Stehag söder -1,3

Inventarier ny förskola Skogsgläntan Eslöv -2,0

Inventarier ersättningsförskola Örtofta -0,5

Inventarier Sallerupsskolan -5,0

Inventarier utökning Stehagsskolan -0,3

Upprustning förskolegårdar -1,7 -1,7 -1,7

Summa 0,0 -9,9 -7,4 -11,6 -4,9 -4,9

Budget Budget Plan Plan Plan

Verksamhetsmått 2021 2022 2023 2024 2025

Barnomsorg antal barn

Eslövs kommuns förskolor 1-5 år 1 697 1 687 1692 1 705 1 723

Pedagogisk omsorg 27 26 26 27 27

Andra huvudmän 257 256 256 258 261

Summa 1 981 1 969 1974 1990 2011

Fritidshem, antal elever

Eslövs kommuns fritidshem 1 582 1 620 1645 1661 1686

Fritidshem andra huvudmän 111 115 116 118 120

Summa 1 693 1 735 1761 1779 1806

Grundskola, antal elever

Förskoleklass i Eslövs kommuns skolor 418 434 431 430 438

Förskoleklass hos andra hvudmän 28 31 30 30 31

Årskurs 1-9 i Eslövs kommuns skolor 3742 3 781 3867 3938 4006

Årskurs 1-9 hos andra huvudmän 325 328 331 335 339

Grundsärskola 32 31 29 29 29

Träningsskola 21 23 23 23 23

Summa 4566 4 628 4711 4785 4866
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Delårsrapport 2021 för barn- och familjenämnden  

Ärendebeskrivning 
I enlighet med kommunens ekonomiska styrprinciper ska nämnderna lämna en 
delårsrapport med prognos om ekonomiskt utfall för året till kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 
Sifferbilaga delårsbokslut 2021 
Delårsrapport 2021 

Beredning 
Barn- och familjenämndens ekonomiska utfall till och med augusti visar på ett 
överskott om 23,2 miljoner kronor. De främsta anledningarna till det ackumulerade 
överskottet är lägre kostnader för placeringar inom socialtjänsten, färre barn och 
elever än budgeterat i utbildningsverksamheterna samt bidrag för kompensation för 
sjuklöner.  
 
Enligt kommunens budget för 2021 ska en avstämning av antalet barn och elever 
inom förskola, fritidshem, förskoleklass och grundskola göras i september. I 
delårsrapporten prognostiseras antalet barn och elever kommer bli färre än 
budgeterat, och hänsyn är tagen till detta i nämndens helårsprognos.  
 
För 2021 prognostiserar barn- och familjenämnden ett överskott om 5 miljoner 
kronor. Det prognostiserade överskottet beror främst på att kostnaderna för 
placeringarna inom socialtjänsten förväntas bli lägre än budgeterat.   

Förslag till beslut 
- Upprättad delårsrapport för 2021 godkänns och översänds till kommunstyrelsen.  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  
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2021 aug Delårsrapport 

BARN- OCH FAMILJENÄMNDEN 

Ordförande: David Westlund 

Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten 

 

MÅLUPPFYLLELSE 

Medborgare och andra intressenter 

Titel Bedömning 

Bilden av Eslöv ska stärkas och vi ska vara en kommun att känna 

stolthet över 

Nöjdare medborgare, Förbättrat bemötande, Fler som löser 

sina ärenden via kommunens webbplatser  

 

En inkluderade kommun där medbarogarna känner trygghet genom 

livet 

Barn och elever inom förskolan, grundskolan och 

fritidshemmen ska vara trygga i kommunens verksamhet 

 

Antalet barn och unga som riskerar att hamna i 

utanförskap ska minska 

 

 

Barn, deras vårdnadshavare och elever känner sig trygga på kommunens 

förskolor och grundskolor. I enkäten som skickades ut till vårdnadshavarna 

med barn på kommunens förskolor under våren 2021, svarade cirka 90 

procent att de tyckte att deras barn får den trygghet de behöver i förskolan 

vilket var ungefär samma andel som vid tidigare enkätundersökningar. 

Eleverna i årkurs 3-9 på kommunens grundskolor besvarar årligen en enkät 

på vårterminen som bland annat innehåller frågor om trygghet och 

arbetsmiljö. Vårterminen 2021 svarade 90 procent av eleverna att de kände 

sig trygga i skolan. Motsvarande andel 2020 var 88 procent. Det är inom 

årskurs 7-9 som andelen elever som känner sig trygga ökat jämfört med 

tidigare år. När enkäten besvarades i februari 2021, bedrevs undervisningen 

inom 7-9 delvis som fjärrundervisning, och närundervisningen på skolan 
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bedrevs årskursvis. Detta innebar att det var mindre elever på skolan när 

enkäten besvarades, vilket kan påverka den upplevda tryggheten. 

Jämfört med tidigare läsår, var det en lägre andel elever som var närvarande 

mer än 90 procent av undervisningstiden läsår 2020-2021. Detta var också 

väntat då pågående pandemi har inneburit att fler elever varit mer 

frånvarande än vanligt. Rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten 

under pandemin har varit att elever inte ska gå till skolan vid även milda 

förkylningssymptom, vilket påverkat elevernas närvaro i skolan. Samtliga 

elever med hög frånvaro är uppmärksammande och kända av elevernas 

mentorer, rektor och elevhälsoteam. På grund av att frånvaron varit högre, 

har också arbetet med närvarotrappan (rutin som syftar till att skapa ett 

gemensamt arbetssätt kring elevers närvaro i kommunens grundskolor) varit 

mindre då många elever snabbt kommit över den frånvaro andel då arbetet 

med närvarotrappan ska inledas. Frånvaron för läsåren under pandemin får 

istället betraktas med reservation, då det har varit en högre tolerans för 

frånvaro än annars. 

Andelen elever som var behöriga till gymnasieskolans nationella program 

när de lämnade årskurs 9 var 80,4 % vårterminen 2021. Detta var en lägre 

andel jämfört med de senaste läsåren. En anledning till den lägre andelen 

behöriga elever tros vara att undervisningen i årskurs 9 från och till bedrivits 

som fjärrundervisning under vårterminen. Fjärrundervisningen har bland 

annat inneburit att eleverna inte kunnat lära av varandra, de har  haft svårare 

att följa med i undervisningen och få hjälp på distans. Flera praktiska 

moment och provtillfällen har också förlagts till perioder av 

närundervisning, vilket har upplevts som stressande för eleverna vilket 

påverkar måluppfyllelsen.  

 

Tillväxt och hållbar utveckling 

Titel Bedömning 

Attraktiva skolor med sträkta studieresultat 

Barn och elever i Eslövs kommuns förskolor och 

grundskolor ska nå de nationella målen 

 

Kommunens förskolor och skolor ska utveckla arbetssätt 

och metoder för att ge alla barn och elever likvärdiga 

förutsättningar till lärande  
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Elever och vårdnadshavare ska ha högt förtroende, trivas 

och vara nöjda med Eslövs kommuns förskolor, 

grundskolor och fritidshem  

 

Eslöv ska vara en hållbar kommun som tar ansvar för miljö och 

klimat 

Ekokommun i framkant   

 

Eleverna i Eslövs kommuns grundskolor ska nå de nationella målen. Av de 

elever som lämnade årskurs 1 vårterminen 2021, var det 87 procent som 

uppnådde nämndens läsmål. Detta var en lägre andel än föregående läsår, 

och anledningarna till den lägre andelen kommer analyseras på 

grundskolorna och åtgärder kommer vidtas.  

Det genomsnittliga meritvärdet för eleverna som lämnade årskurs 9 

vårterminen 2021, var 217,9, vilket var ett lägre värde än tidigare läsår. 

Anledningen till det lägre värdet tros vara samma som att andelen elever 

behöriga till nationella program minskat.  

Utbildningen på kommunens förskolor ska bidra till att barnen utvecklar en 

förståelse för sig själva och sin omvärld. I den enkät som skickades ut till 

vårdnadshavare med barn på kommunens förskolor våren 2021, svarade 

dessa att de i stor utsträckning upplever att verksamheten erbjuder deras 

barn nya upplevelser, att barnen lär sig nya saker och att deras nyfikenhet 

utvecklas och stimuleras på förskolan. Under våren har 

forskningsprogrammet Flerstämmig undervisning i förskolan där 

representanter från samtliga kommunala förskolor deltagit, avslutats. 

Programmet har haft som övergripande målsättning att utveckla kunskap 

och förhållningssätt om undervisning i förskolan, ett arbetssätt som nu har 

implementerats i verksamheten.  

Kommunens förskolor och grundskolor ska utveckla arbetssätt och metoder 

för att ge alla barn och elever likvärdiga förutsättningar till lärande. Enligt 

skollagen innehåller begreppet likvärdighet aspekterna lika tillgång till 

utbildning, lika kvalitet i utbildningen samt skolans uppdrag att kompensera 

för skillnader i elevernas förutsättningar. Nämndens effektmål om att 

förskolor och skolor ska utveckla arbetssätt och metoder för att ge alla barn 

och elever likvärdiga förutsättningar till lärande, följs upp genom 

Skolverkets analysverktyg SALSA (Skolverkets Arbetsverktyg för Lika 

Sambands Analyser), vars syfte är att synliggöra faktorer som skolan inte 

kan påverka men som har betydelse för måluppfyllelsen. SALSA statistiken 
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har dock viss eftersläpning men kommer förhoppningsvis vara färdigställd 

till bokslutet. Likvärdigheten följs kvalitativt upp inom ramen för förskolans 

och grundskolans systematiska kvalitetsarbete, där aspekter som påverkar 

eventuella brister i likvärdigheten kartläggs. Sedan några år utgår 

statsbidraget Likvärdig skola till grundskolan i kommunen. Barn- och 

familjenämnden har beslutat om en plan för statsbidraget, vars syfte är att 

stärka likvärdigheten på kommunens grundskolor.  

På elevenkäten som genomfördes under vårterminen för eleverna i årskurs 

3-9 svarade en ökad andel elever att de trivs, har högt förtroende och är 

nöjda med kommunens grundskolor. En andel som har ökat markant om 

man jämför med de senaste fyra åren. På enkäten som vårdnadshavare med 

barn på kommunens förskolor besvarat, har dessa angett att de har 

förtroende på verksamhetens personal och att de upplever att deras barn 

trivs, något som även tidigare genomförda enkäter visat.  

Barn- och familjenämndens verksamheter arbetar aktivt för att bidra till en 

ekologiskt hållbar utveckling, dels genom aktiviteter med barn och elever 

och dels genom undervisningen. En mängd insatser för detta pågår, och nya 

insatser planeras.  

 

Verksamhet och medarbetare 

Titel Bedömning 

Attraktiv arbetsgivare 

Andelen rekryteringar där den som anställs har efterfrågad 

kompetens ska öka  

 

Alla medarbetare ska ha en plan för utveckling av sin 

kompetens 

 

Andelen medarbetare som kan rekommendera sin 

arbetsplats till andra ska öka 

 

Hälsotalen ska öka och arbetsmiljön vara god  

En kommun som genom nyskapande tar till sig nya arbetssätt och ny 

teknik  

Nämndens verksamhet ska utgå från vetenskaplig grund 

och beprövad erfarenhet 

 

Värdeorden engagemang, nyskapande och allas lika värde ska 

genomsyra verksamheten  

Våra chefer är förebilder för värderingarna  
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Våra arbetsplatser arbetar efter värderingarna   

Mötet med kommunen ska skapa tillit och vara rättssäkert och 

effektivt  

Barn, elever och deras vårdnadshavare ska ges möjlighet 

till påverkan och delaktighet  

 

Insatser inom nämndens verksamhet ska utgå från 

objektiva och sakliga grunder, samt ske skyndsamt 

 

 

Inga nya uppföljningar har gjorts av de kommungemensamma effektmålen 

avseende personal, men hälsotalet fram till juni för barn och 

familjenämndens verksamheter var 91,6 procent. Hälsotalet för motsvarande 

perioden 2020 var 91,7 procent.  

Samtliga verksamheter inom barn- och familjenämnden samverkar med 

högskolor och universitet. Exempel på detta är att avtal finns med 

lärarutbildningarna i Malmö och Kristianstad, som innebär att nämndens 

verksamheter löpande tar emot lärarstudenter för verksamhetsförlagd 

utbildning.  

Barn, elever och deras vårdnadshavare ska ges möjlighet till påverkan och 

delaktighet inom vissa områden i den verksamhet de tillhör. I enkäten som 

skickades ut  till vårdnadshavare med barn på kommunens förskolor under 

våren, var det en högre andel än tidigare år som upplevde att förskolan tog 

hänsyn till deras barns behov och intresse. Även andelen elever i 

grundskolans årskurs 3-9 har på den årliga elevenkäten har en ökad andel 

svarat att de upplever att de ges möjlighet till påverkan och delaktighet, 

jämfört med tidigare år. En anledning till de förbättrade resultaten är att 

nämndens verksamheter gått in i ett arbete kring barnrätt som utgår från 

barnkonventionen. Ett utbildningsprogram kring barnrätt är utarbetat och 

implementering av detta har påbörjats under våren. Från och med hösten 

kommer barnrätten också vara en del i samtliga verksamheternas 

systematiska kvalitetsarbete.  

 

EKONOMI OCH VERKSAMHET 

Barn- och familjenämndens uppdrag är att fullgöra de uppgifter som enligt 

skollag, socialtjänstlag, lagen om vård av unga, läroplaner samt andra 

författningar som ankommer kommunen. Kommunens positiva 
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befolkningsutveckling ställer höga krav på nämndens verksamhet avseende 

kompetens- och lokalförsörjning. 

Nämndens verksamheter har inte i någon större utsträckning påverkats 

ekonomiskt av covid-19 pandemin under första delen av 2021, men 

verksamheterna har påverkats på andra sätt. I grundskolans årskurs 7-9 har 

undervisningen under vårterminen till och från bedrivits som 

fjärrundervisning och inom förskolan har undervisningen försökt bedrivas 

utomhus.  

 

UTFALL 31 AUGUSTI OCH HELÅRSPROGNOS 

Barn- och familjenämnden uppvisar ett ekonomiskt överskott för perioden 

januari till augusti om 23,2 mkr. Överskottet beror främst på att det är färre 

elever i förskola, fritidshem och grundskola, erhållen sjuklönekompensation 

samt minskade kostnader för placeringar inom socialtjänsten. 

Helårsprognosen för 2021 uppskattas till ett överskott om 5 mkr för barn- 

och familjenämnden. Det prognostiserade överskottet beror främst på 

minskade kostnader för placeringar inom socialtjänsten. 

Enligt kommunens budget för 2021 ska en avstämning av antal barn och 

elever göras i september. Enligt prognosen för nämndens verksamhetsmått 

kommer barn- och familjenämnden ha mindre barn och elever än budget 

tilldelats för under året, vilket innebär att budgetramen kan komma att  

justeras med cirka 8,2 mkr. Hänsyn är tagen till detta i nämndens 

helårsprognos.  

Inför budgetår 2021 erhöll nämnden kompensation för att statsbidraget för 

lärarassistenter avseriades att upphöra 2021. Det har det inte gjort och 

grundskolan har rekvirerat statsbidraget för året. Det är oklart vad som 

gäller kring detta statsbidrag för 2022.  

 

OMFLYTTNING AV MEDEL 

Ingen omflyttning av medel önskas. 

 

ANALYS AV DRIFTUTFALL 

Barn- och familjenämnden uppvisar ett ekonomiskt överskott för perioden 

januari till augusti om 23,2 mkr. Överskotten finns i de flesta av nämndens 

verksamheter. Intäkterna är 12,8 mkr högre än budgeterat för perioden, och 

kostnaderna 10,4 mkr lägre.  
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Förskolans verksamhet uppvisar ett överskott för perioden januari till 

augusti. Anledningarna till detta är färre barn i verksamheten än budgeterat, 

att sjuklönekompensation utgått samt förskolans verksamhet har lägre 

kostnader jämfört med budget under våren då barnantalet är högre än för 

hösten. 

Verksamheterna fritidshem och förskoleklass uppvisar ekonomiskt 

överskott för perioden. Detta beror främst på att kostnadsfördelningen 

mellan fritidshem, förskoleklass och grundskola inte alltid görs. En annan 

förklaring är att det varit färre barn än budgeterat på fritidshemmen under 

våren.  

Även grundskolans verksamhet uppvisar ett överskott för perioden. 

Överskottet hänför sig främst från att budgettillskottet för statsbidraget 

lärarassistenter inte nyttjas, att sjuklönekompensation utgått samt att det 

varit färre elever i verksamheten än nämnden fått budgettilldelning för.  

Grundsärskolans verksamhet uppvisar ett underskott för perioden. 

Anledningen till detta är att verksamheten har fler elever än budgeterat, 

samt att fakturering av interkommunala intäkter ännu inte är gjort för 

vårterminen.  

Även socialtjänstens verksamhet uppvisar ett ackumulerat ekonomiskt 

överskott för perioden. Detta beror på att verksamheten strävar efter att 

arbeta med öppenvårdsalternativ istället för placeringar, vilket är positivt för 

både klienterna och kommunens ekonomi. Arbetssättet kräver dock mer 

personalresurser i form av socialsekreterare, vars kostnader återfinns i 

verksamheten Förvaltningsgemensamt inklusive socialtjänst. Prognos och 

utfall kan dock snabbt ändras inom socialtjänsten, och vårdplaceringarnas 

kostnaderna är en stor osäkerhetsfaktor ur finansieringssynpunkt.  

Merkostnaderna på grund av covid-19 pandemin uppgår till 0,2 mkr för 

perioden till och med augusti. Barn- och familjenämnden har blivit 

kompenserade för sjuklönekostnader med 4,4 mkr för perioden januari till 

juli.  

 

ANALYS AV VERKSAMHETSMÅTT 

Antalet barn och elever inom förskola, fritidshem, förskoleklass och 

grundskola är lägre för perioden till och med augusti och prognostiseras 

även bli lägre än budgeterat för hela året.  
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ANALYS AV INVESTERINGAR 

Investeringsprojekten Inventarier till Ekenässkolan efter renovering, 

Inventarier utbyggnad Marieskolan, Inventarier utbyggnad skola och 

förskola Flyinge och Nya Östra skolan inventarier kommer inte att nyttjas 

fullt ut under 2021 på grund av att lokalprojekten är försenade. Nämnden 

kommer begära att budgeten för dessa projekt flyttas över till 2022 i 

samband med bokslutet. 

Övriga investeringsanslag prognostiseras att användas under 2021. 
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SIFFERBILAGA DELÅRSBOKSLUT 2021 -

BARN- OCH FAMILJENÄMNDEN

Budget Delår Budget Prognos Avvikelse

Driftredovisning per verksamhet (mnkr) 2021-08 2021-08 2021 2021 2021

Politisk verksamhet -0,8 -0,5 -1,2 -1,2 0,0

Förskola 1-5 år och pedagogisk omsorg -155,2 -151,1 -229,5 -229,0 0,5

Fritidshem -49,9 -45,4 -73,3 -70,7 2,6

Förskoleklass -19,2 -14,9 -29,3 -24,3 5,0

Grundskola -249,3 -246,6 -373,8 -379,3 -5,5

Grundsärskola -13,5 -14,9 -19,2 -20,6 -1,4

Gymnasieskola 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,0

Barn och ungdomsvård -33,6 -26,0 -50,4 -44,3 6,1

Familjerätt och familjerådgivning -1,0 -1,8 -1,5 -2,8 -1,3

Flyktingmottagning 0,0 1,4 0,0 0,5 0,5

Arbetsmarknastjänster 0,0 -0,3 0,0 0,0 0,0

Förvaltningsgemensamt inkl socialtjänst -48,2 -47,3 -72,1 -73,5 -1,4

Summa -570,7 -547,5 -850,2 -845,2 5,0

Budget Delår Budget Prognos Avvikelse

Driftredovisning (mnkr) 2021-08 2021-08 2021 2021 2021

Intäkter 69,1 81,9 110,6 122,6 12,0

Kostnader -639,8 -629,4 -960,8 -967,8 -7,0

Driftnetto -570,7 -547,5 -850,2 -845,2 5,0

Investeringsredovisning netto (mnkr) Projekt- Redovisat till Redovisat Budget Prognos Avvikelse

Projekt nummer och med  2021 delår 2021-08 2021 2021 2021

Upprustning förskolegårdar 92003 -0,7 -1,7 -1,7 0,0

Inventarier förskolor/grundskolor 92021 -1,7 -2,7 -2,7 0,0

Inventarier Ekenässkolan efter rennovering 92021 -2,3 0,0 2,3

Inventarier utbyggnad Marieskolan 92021 -0,6 -0,3 0,3

Inventarier utbyggnad skola och förskola Flyinge 92021 -1,0 -1,0 0,0

Utemiljö lekplatser 92023 -1,0 -1,0 0,0

IT-struktur 92026 -1,2 -1,2 0,0

Östra skolans inventarier 92124 -1,8 0,0 1,8

Summa 0,0 -2,4 -12,3 -7,9 4,4

Bokslut Budget Prognos

Verksamhetsmått 2020 2021 2021

Barnomsorg antal barn

Eslövs kommuns förskolor 1-5 år 1672 1697 1 651

Pedagogisk omsorg 26 27 25

Andra huvudmän 258 257 261

Summa 1956 1981 1 937

Fritidshem, antal elever

Eslövs kommuns fritidshem 1482 1582 1 480

Fritidshem andra huvudmän 144 111 145

Summa 1626 1693 1 625

Grundskola, antal elever

Förskoleklass i Eslövs kommuns skolor 414 418 405

Förskoleklass hos andra hvudmän 32 28 30

Årskurs 1-9 i Eslövs kommuns skolor 3561 3742 3 627

Årskurs 1-9 hos andra huvudmän 355 325 385

Grundsärskola 36 32 35

Träningsskola 22 21 25

Summa 4420 4566 4 507
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Yttrande i samråd för detaljplan för fastigheten 
Skatan 10, Eslövs kommun 

Ärendebeskrivning 
Syftet med den föreslagna detaljplanen är att skapa förutsättning för utveckling av 
BioGaias fabrik på gräsytan mellan nuvarande fabrik och Källebergsskolan. Idag 
används gräsytan som bollplan både under rast och för undervisning i idrott- och 
hälsa. Den nya detaljplanen behöver tillgodose fortsatt goda kommunikationer för 
gångare och cyklister genom området samt hanteringen av dagvatten och skyfall 
inom området. Förslaget om fabriksbygge går emot översiktsplanens utpekande av 
området som grönområde 

Beslutsunderlag 
Planbeskrivning, samråd för fastigheten skatan 10 
PM – Trafikutredning Skatan 10, Afry 
Dagvatten- och skyfallsutredning Kv Skatan 10, Eslövs kommun 
PM biotypskydd fastigheterna Skatan-Gröngölingen, Eslöv 
Plankarta samråd fastigheten Skatan 10 
Geo- och miljöteknisk undersökning, PQ Geoteknik och miljö AB 

Beredning 

Nya förutsättningar för skolan 
Källebergsskolans lokaler, i direkt anslutning till Skatan 10, fungerar som 
ersättningslokaler vid ombyggnation av andra skollokaler inom kommunen. Det 
betyder att lokalerna är planerade att användas för elever inom olika årskurser över 
tid. För tillfället använder högstadieskolan Källeberg lokalerna men redan nästa år 
planeras lokalerna användas av låg- och mellanstadieelever. I samband med det 
anpassas även utemiljön. Även gymnasie- och vuxenutbildning samt förskola skulle 
kunna använda lokalerna vid behov. Det innebär att skollokalerna med tillhörande 
utemiljö i direkt anslutning till Skatan 10 har stora krav på sig att kunna användas 
flexibelt över tid.  
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Byggnadshöjd 
Den föreslagna detaljplanen tillåter en byggnadshöjd om 11 m. Det är ett stort avsteg 
från skolans byggnader i ett plan på grannfastighet. Solförhållandena och det 
rekreativa värdet av elevernas utemiljö kommer försämras med denna byggnadshöjd 
på fabriken. Skolans utemiljö när den används som låg- och mellanstadieskola 
kommer finnas öster, norr och väster om skolan. Skolan skulle gynnas av att 
fabrikens byggnadshöjd låg mer i linje med övriga byggnader i området. Skolan 
skulle också gynnas av om fabriken placerades längre bort från skolbyggnaden inom 
fastigheten skatan 10.   
 
Trafik 
Trafikutredningen från Afry anger en ökning med 6-10 leveranser med tungtrafik per 
dag. Mer tung trafik i skolans närområde försämrar trygghet och säkerheten för 
eleverna. Det är också en komplicerande faktor att den tunga trafiken ska backa. En 
delad infart till skolan och fabriken ställer högre krav på trafikvana hos trafikanterna. 
Många unga har inte den vanan och risken är att färre elever kommer tillåtas cykla 
till skolan. Det leder i sin tur till att fler lämnas och hämtas med bil vilket ger mer 
trafik i skolans närområde. Det är nödvändigt för elevernas säkerhet att den tunga 
trafiken inte har möjlighet att passera skolan på väg till Skatan 10. Det kan 
exempelvis genomföras genom en avstängning på Per Håkansson väg för tung trafik 
i höjd med skolan.  
 
Parkmark 
Den förlorade gräsytan kompenseras till viss del av den allaktivitetsyta som 
presenteras öster om tennishallen, den yta som planeras bli allmän mark och park. 
Denna yta kommer kunna fungera som både gräsyta för exempelvis bollek tillika ta 
hand om vatten vid större skyfall. Den föreslagna parkytan är för liten för att kunna 
användas på ett funktionellt sätt för undervisning i idrott och hälsa. Skolans 
verksamhet skulle gynna som parkmiljön kunde ta större yta i anspråk. För att 
säkerställa dess storlek skulle tennisplanerna kunna omlokaliseras. 

Förslag till beslut 
- Barn- och familjenämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget och 

översänder detta till kommunstyrelsen 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Kerstin Melén-Gyllensten  Erik Lensell  
Förvaltningschef Projektledare 
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Uppföljning av elevernas kunskapsutveckling och 
möjligheter att nå målen, höstterminen 2020läsåret 
2020/2021 

Ärendebeskrivning 
Denna rapport ger en beskrivning av elevers kunskapsutveckling och möjligheter att 
nå målen för läsåret 2020-2021 i Eslövs kommun. De resultat som presenteras och 
analyseras är: läskunnighet i årskurs 1 och betygsutfall med meritvärden i årskurs 6 
och 9 samt gymnasiebehörighet. 

Beslutsunderlag 
Rapport: Uppföljning av elevernas kunskapsutveckling och möjligheterna att nå 
målen, läsåret 2020-2021. 

Beredning 
Skolorna vidtar åtgärder utifrån de förbättringsområden som rapporten visar. 
Förvaltningen följer upp vidtagna och planerade åtgärder inom ramen för det 
systematiska kvalitetsarbetet.   

Förslag till beslut 
- Barn- och familjenämnden godtar förvaltningens rapport av grundskolans resultat 

samt tillstyrker förvaltningens insatser och utvecklingsarbetet som föreslås i 
rapporten.  

Beslutet skickas till 
Barn och Utbildning  
 
 
 
Kerstin Melén-Gyllensten  Ulrika Narling  
Förvaltningschef Avdelningschef grundskolan
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Uppföljning av elevernas kunskapsutveckling 
och möjligheter att nå målen läsår 2020/2021 
 

1. Resultat 

I denna rapport presenteras studieresultaten för eleverna i Eslövs 
kommuns grundskolor för läsåret 2020/2021. Studieresultaten visas 
utifrån betyg i samtliga ämnen i årskurs 9 och 6, samt andelen behöriga 
till gymnasieskolans yrkesprogram i årskurs 9 och 6. Behörigheten 
redovisas dels totalt för kommunen, dels per skola. Meritvärden samt 
andelen elever som uppnår kunskapskraven i samtliga ämnen 
presenteras för årskurs 9 och 6.  
 
Till följd av Coronapandemin genfördes inte nationella proven 2021, 
därav är de inte med i rapporten. 
 
I rapporten talas det om resultat med och utan nyanlända elever när det 
gäller behörigheten till gymnasiet. En nyanländ elev enligt Skolverkets 
definition är en elev som har kommit till Sverige under de senaste fyra 
åren. De har inte bott i Sverige eller gått i det svenska skolsystemet 
tidigare. Skolverket har sedan 2015 börjat redovisa skolresultaten dels 
för samtliga elever, dels exklusive nyanlända elever. I denna rapport, i 
Eslövs kommun, betraktas en elev som nyanländ när hen har gått på 
mottagningsskolan eller förberedelseklass under innevarande läsår eller 
föregående läsår. Det finns alltså ingen kommunal statistik som omfattar 
nyanlända under de senaste fyra åren enligt Skolverkets definition, 
vilket betyder att skolorna har betydligt fler nyanlända än vad som 
framkommer i vår statistik. 
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1. Resultat 
 
1.1 Årskurs 9 

 
 Flickor 

Pojkar 

Totalt H
T 

Flickor 

Pojkar 

Totalt V
T 

Läsår 2012-2013 86 % 80 % 83 % 90 % 86 % 88 % 

Läsår 2013-2014 -  - 79 % 91 % 85 % 88 % 

Läsår 2014-2015 88 % 81 % 84,6 % 90 % 83 % 86,5% 

Läsår 2015-2016  73 % 77 % 75 % 85 % 84 % 84 % 

Läsår 2016-2017 85 % 79 % 82 % 84 % 81 % 82,4  % 

Läsår 2017-2018 81 % 72 % 77 % 86 % 75 % 80,3 % 

Läsår 2018-2019 81 % 73 % 77 % 86 % 82 % 83,5 % 

Läsår 2019-2020 83% 74% 78,3% 87% 85% 85,7% 

Läsår 2020-2021 73% 74% 73,7% 80% 80% 80,4% 

Läsår 2020-2021  exkl 
nyanlända elever*  

75% 75% 75,2% 83% 83% 83% 

  Tab. 1 Åk 9 *Nyanlända elever som exkluderats i statistiken exkl nyanlända 
elever är elever som går i förberedelseklass 
 
 
I tabell 1 redovisas måluppfyllelsen för åk 9 de senaste 9 åren. För aktuellt 
läsår presenteras resultaten dels inkl. nyanlända dels exklusive nyanlända. I 
tabellen redovisas både höst och vårterminens resultat. Det är tydligt att 
resultaten ökar varje år från höstterminen till slutbetyget på vårterminen. I år 
ökade måluppfyllelsen med 6 % under vårterminen. Viktigt att notera att i 
tabellen jämförs olika elevgrupper med varandra. 
 
 
 
 
 
 
 
 

73 ( 114 )



 3(11)

Betyg per ämne åk 9 Andel elever med betyg A-E Genomsnittligt betygspoäng 

(samtliga elever i åk 9) Flickor Pojkar Totalt Flickor Pojkar Totalt 

Bild 93,9% 86,4% 89,8% 14,6 11,8 13,1 

Engelska 91,3% 86,8% 88,8% 14,0 13,6 13,8 

Hem- och konsumentkunskap 96,0% 94,4% 95,2% 15,4 13,1 14,1 

Idrott och hälsa 85,0% 84,9% 84,9% 13,4 13,1 13,2 

Matematik 83,1% 86,4% 84,9% 11,6 11,8 11,7 

Musik 93,8% 91,0% 92,3% 15,5 13,7 14,5 

Franska 95,8% 95,5% 95,7% 15,4 11,8 13,7 

Spanska 96,8% 90,6% 93,7% 14,7 12,6 13,7 

Tyska 95,7% 100,0% 98,0% 16,0 15,5 15,7 

Biologi 86,5% 83,5% 84,9% 13,1 12,0 12,5 

Fysik 85,3% 82,1% 83,5% 12,9 12,0 12,4 

Kemi 88,7% 87,0% 87,8% 12,9 12,2 12,5 

Geografi 87,8% 86,9% 87,3% 12,5 11,9 12,2 

Historia 86,1% 87,0% 86,6% 12,5 12,1 12,3 

Religion 88,5% 86,7% 87,5% 13,2 12,1 12,6 

Samhällskunskap 90,6% 86,3% 88,3% 13,1 12,0 12,5 

Slöjd 91,1% 93,8% 92,6% 15,3 13,6 14,4 

Svenska 95,1% 91,4% 93,1% 14,7 13,1 13,9 

SvA 80,5% 64,9% 71,4% 10,5 8,0 9,1 

Teknik 88,9% 90,7% 89,9% 13,4 12,8 13,1 

Tab. 2 Genomsnittlig betygspoäng: Poängen utgörs av ett genomsnitt av 
betygsvärdena (F=, E=10, D=12,5, C=15, B=17,5 och A=20). Det möjliga värdet 
är 0-20 poäng. Den genomsnittliga betygspoängen beräknas för de elever som fått 
betyg A-F.  
 
 
I tabell 2 redovisas andel elever i åk 9 som fått betygen E-A i respektive 
ämne. Även genomsnittlig betygspoäng redovisas för varje ämne. Lägst 
måluppfyllelse är det i ämnena matematik, idrott och hälsa samt NO och 
SO-ämnen. I svenska som andraspråk är också måluppfyllelsen låg i 
jämförelse.  
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Behörighet till 
yrkesprogram åk 9 

Ekenäs
skolan 

Norrevångs 
skolan åk 

7-9 

Ölycke
skolan 

Källebergs 
skolan 

Totalt 
Eslövs 

kommun 

Förväntade resultat enl. 
socioekonomiskt index 

80,1 % 83,8 % 87,6 % 85,8 % 84,3 % 

Höstterminen 2020 inkl 
nyanlända elever 

66,1% 

 

82,6% 

 

70% 

 

75% 

 

73,7% 

 

Vårterminen 2021 inkl. 
nyanlända elever 

67,2% 92,2% 76,8% 85% 80,4% 

Tabell 3 – elevernas behörighet till yrkesprogram i förhållande till förväntade 
resultat enligt skolverkets beräkning av socioekonomiskt index. 
 
 
I tabell 3 görs en jämförelse av elevernas behörighet till yrkesprogram på 
respektive skola i förhållande till det förväntade resultatet enligt skolverkets 
beräkning av socioekonomiskt index. Norrevångsskolan har nått högre än 
förväntat, Källebergsskolan som förväntat medan Ekenässkolan och 
Ölyckeskolan har lägre målupppfyllelse än förväntat i förhållande till 
skolans index.  
 

 Flickor 

Pojkar 

Totalt H
T 

Åk 6 VT 86 % 79 % 81,8 % 

Åk 7 VT 78 % 74 % 75,5 % 

Åk 8 VT 72 % 70 % 70,5 % 

Åk 9 VT 80,3% 80,5 % 80,4 % 
Tab. 4 Betygen för elevgruppen från åk 6 till åk 9 
 
I tabell 4 redogörs måluppfyllelsen för den elevgrupp som gick ut åk 9 vt-
21. I åk 6 nådde 81,8% behörighet till gymnasiet, vilket i åk 6 innebär att de 
når betyg i sv, en och ma. Under åk 7-9 har det tillkommit nya elever så 
elevgruppen är inte identisk. I åk 7 nådde 75,5% målen för åk 9 vilket har 
förbättrats till 80,4% under högstadietiden.  
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1.2 Årskurs 6 
 
 
 

 Flickor 

Pojkar 

Totalt H
T 

Flickor 

Pojkar 

Totalt V
T 

Läsår 2014-2015 80 % 84 % 82 % 81 % 86 % 84 % 

Läsår 2015-2016  79 % 81 % 80 % 86 % 69 % 77 % 

Läsår 2016-2017 85 % 73 % 79 % 87 % 80 % 83,9 % 

Läsår 2017-2018 85 % 77 % 80,4 % 86 % 79 % 82 % 

Läsår 2018-2019 82 % 75 % 78,3 % 85 % 78 % 81,2 % 

Läsår 2019-2020 85% 81% 83% 88% 88% 87,6% 

Läsår 2020-2021 76% 74% 74,9% 82% 81% 81,6% 
 
Tab. 5 Åk 6 
 
I tabell 5 redovisas måluppfyllelsen för åk 6 de senaste 7 åren. I tabellen 
redovisas både höst och vårterminens resultat. Det är tydligt att resultaten 
ökar varje år från höstterminen till betyget på vårterminen. I år ökade 
måluppfyllelsen med 6 % under vårterminen. Viktigt att notera att i tabellen 
jämförs olika elevgrupper med varandra. 
 
 

Betyg per ämne åk 6 Betyg A-E Genomsnittligt betygspoäng 

 Flickor Pojkar Totalt Flickor Pojkar Totalt 

Bild 98,4% 92,8% 95,4% 14,6 11,6 13,1 

Engelska 93,5% 88,3% 90,8% 14,0 13,5 13,8 

Hem- och 
konsumentkunskap 

96,8% 93,2% 94,9% 13,7 12,0 12,8 

Idrott och hälsa 96,8% 89,4% 92,9% 14,2 13,3 13,8 

Matematik 85,6% 88,0% 86,8% 11,5 12,3 11,9 

Musik 95,2% 87,5% 91,1% 13,4 11,3 12,3 

Biologi 94,1% 88,0% 90,8% 12,7 11,4 12,0 

Fysik 100,0% 87,4% 93,0% 12,3 11,0 11,6 
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Kemi 88,8% 86,4% 87,5% 11,7 10,8 11,2 

Historia 92,4% 89,6% 90,9% 13,1 11,8 12,4 

Samhällskunskap 93,0% 90,6% 91,7% 13,4 11,9 12,6 

Religion 93,1% 90,1% 91,5% 13,0 11,8 12,4 

Geografi 90,5% 88,5% 89,4% 12,0 10,9 11,4 

Slöjd 98,9% 92,8% 95,7% 13,8 11,9 12,8 

Svenska 96,6% 91,9% 94,3% 14,2 12,2 13,2 

SvA 77,5% 76,3% 76,8% 10,5 9,2 9,7 

Teknik 94,7% 92,2% 93,4% 12,5 12,0 12,2 

Franska 95,8% 84,6% 91,9% 13,8 10,9 12,8 

Spanska 92,5% 87,7% 90,2% 13,4 11,8 12,6 

Tyska 98,1% 96,3% 97,0% 15,5 13,2 14,1 

Tab. 6 Studieresultat per ämne, åk 6  
 
I tabell 6 redovisas andel elever i åk 6 som fått betygen E-A i respektive 
ämne. Även genomsnittlig betygspoäng redovisas för varje ämne. Lägst 
måluppfyllelse är det i ämnena matematik, kemi och svenska som andra 
språk. 
 
 Behörighet till 

yrkesprogram 
åk 6 HT-21 

Behörighet till 
yrkesprogram åk 
6 VT-21 

Förväntade resultat 
enl. socioekonomiskt 
index 

Flyingeskolan 75 % 75% 91,4 % 
Fridasroskolan 96,2 % 94,4% 86,6% 
Harlösa 86,7 % 87,5% 91,2 % 
Marieholm 46,7 % 80% 83,2 % 
Norrevång F-6 66 % 73,6% 82,9 % 
Sallerupsskolan 90 % 88% 84,8 % 
Stehagsskolan 97,4 % 97,4% 91,9 % 
Västra skolan 72,7 % 80% 81,9 % 
Ölyckeskolan 88,4 % 83,3% 87,6 % 
Nya Östra 34 % 58,8% 69,3 % 

Tabell 7 – elevernas behörighet till yrkesprogram i förhållande till förväntade 
resultat enligt skolverkets beräkning av socioekonomiskt index. 
 
I tabell 7 görs en jämförelse av elevernas behörighet till yrkesprogram på 
respektive skola i förhållande till det förväntade resultatet enligt skolverkets 
beräkning av socioekonomiskt index.  
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 Flickor 

Pojkar 

Totalt H
T 

NP-prov åk 3 Sv/SVA 77,8% 61,8% 69,6%  

NP-prov åk 3 Matematik 64,4% 66,7% 65,6 % 

Åk 6 behörighet ht - 20 76% 74% 74,9% 

Åk 6 behörighet vt-21 82% 81% 81,6% 
Tabell 8 *NP är en förkortning för Nationella prov 
 
I tabell 8 redogörs måluppfyllelsen för den elevgrupp som gick ut åk 6 vt-
21. I åk 3 klarade ca 70% nationella proven i svenska och 65% i matematik. 
Behörighet i åk 6 beräknas just på godkända betyg i ämnena svenska, 
matematik och engelska. Det bör också noteras att det tillkommit elever från 
åk 3 till åk 6, framförallt på Östra skolan där resultaten är låga. Under åk 5 
och 6 tillkom 10 nya elever till klassen där merparten gått på 
motagningsskolan. 
 
 

2. Analys 

80,4 % av samtliga elever i årskurs 9 når behörighet till gymnasieskolans 
yrkesprogram läsår 20/21. Behörigheten för samma elevgrupp vårterminen i 
åk 8 var 70,5 % och höstterminen 73,7%. Det har alltså skett en förbättring 
under åk 9. Om nyanlända, det vill säga elever som har gått i 
förberedelseklass innevarande eller förra läsåret, inte räknas med i 
statistiken har 83 % av eleverna behörighet till gymnasieskolans 
yrkesprogram.   
 
Ekenässkolan, Källebergsskolan och Ölyckeskolan har lägre resultat i år i 
jämförelse med föregående år. Norrevångsskolan 7-9 har markant bättre, 
92,2 % jämfört med 82,6%. På Källebergsskolan och Ölyckeskolan är det 
framförallt matematiken av de behörighetsgivande ämnena som eleverna 
inte når målen i. På Ekenässkolan är det flera ämnen där få elever når målen. 
I svenska som andra språk når enbart 45,2% målen. Andra ämnen som 
ligger lågt är So-ämnen, NO-ämnen, matematik, engelska och idrott.  Alla 
skolorna har förbättrat sina resultat för samma elever mellan vårterminen i 
årskurs 8 och höstterminen i årskurs 9. Det är enbart Norrevångsskolan som 
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når högre resultat än som är förväntade enligt skolverkets socioekonomiska 
index. 
 
Skolorna arbetar med olika metoder för att eleverna som är nära en 
behörighet till gymnasieskolan ska bli behöriga.  Ofta handlar det om att 
eleven saknar betyg i ett ämne, oftast matematik, svenska som andra språk 
eller engelska. Skolorna använder olika metoder och redskap i det arbetet 
till exempel lovskola, fokusveckor och temadagar men framförallt genom 
extra stöd i ett specifikt ämne.  
 
De elever skolorna har svårast att få behöriga är de som saknar betyg i 
flertalet ämne. Det är en elevgrupp som under många år har haft svårigheter 
i och utanför skolan och som har en mycket låg måluppfyllelse. Ofta har 
dessa elever också mycket hög frånvaro från skolan. I samtliga fall har 
skolorna haft ett flertal insatser på såväl individ- som gruppnivå och 
skolorna har god kännedom om dessa elever. Elevhälsan arbetar aktivt med 
samtliga elever inom denna grupp. Skolorna arbetar enligt närvarotrappan 
med tydliga rutiner kring arbetet med elever med hög frånvaro.  
 
Ekenässkolan är inne i ett stort förändringsarbete. De har arbetat intensivt 
med årets nior under deras tre år på Ekenäs men kan ändå inte se de resultat 
de önskat. En av klasserna där måluppfyllelsen är väldigt låg har varit 
drabbade av många lärarbyten, framförallt i åk 7 och i ämnena matematik 
och NO. Denna årskurs drabbades också hårt av dinstansundervisningen då 
en del elever med hög frånvaro var på gång innan distansundervisningen 
startade. När de senare skulle tillbaka till närundervisningen blev det mycket 
svårt för denna grupp elever.  
 
Nuvarande rektor har varit på skolan i 1,5 år och har påbörjat arbete mot att 
fånga upp elevernas resultat och har börjat med fler insatser för att förbättra 
resultaten. Skolan ser att man kommer nå bättre resultat med både åk 8 och 
åk 7. I åk 8 har skolan framförallt lyckats med de elever som inte klarar 
många ämnen. Denna grupp har sjunkit från 25% till 14% i åk 8. Insatser 
man gjort är bl.a. att alla elever har hemsklassrum vilket ska öka tryggheten 
för eleverna. Skolan har anställt SVA-lärare vilket skolan saknat tidigare. 
En gång per termin har man mittuppföljning med pilar utifrån elevernas 
kunskaper. Dessa ger en tydlig bild över vilka insatser som krävs på både 
grupp och individnivå.  
 
Ölyckeskolan 7-9 har en ny rektor sedan ett år tillbaka. Våren 2020 gjorde 
skolinspektionen en kvalitétsgranskning av skolan som resulterade i kritik 
på flera punkter. Under läsår 20/21 har den nya ledningen arbetat 
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systematiskt med dessa punkter där framförallt kritiken låg på ledningsnivå. 
Ledningen ser att de på bara ett år har gjort stora framsteg och att de har en 
personalgrupp som trivs i mycket högre grad och ett större lugn och 
utbildningsfokus i elevgruppen. De har också ett bättre samarbete med 
vårdnadshavarna. Måluppfyllelsen för årets åk 9 är lägre än tidigare år. Det 
är en elevgrupp som bl.a. drabbats av många lärarbyten.  
 
Ledningen har infört målkonferenser där man systematiskt följer upp 
elevernas resultat. Skolan har arbetat med ordningsregler och samsyn under 
året. Insatser framåt kommande läsår är att få en likvärdighet i betygsättning 
genom sambedömning och fortbildning. Även Ölyckeskolan analyserar att 
distansundervisningen drabbade gruppen elever med hög frånvaro i åk 9 
hårt. Det var svårt att få dem tillbaka till skolan när de återgick till 
närundervisning.  
 
Källebergsskolan har arbetat intensivt med eleverna under våren och gick 
från att 68% nådde behörighet på hösten till att 85% blev behöriga efter 
slutbetygen. Det var framförallt de elever som inte nådde målen i matematik 
som skolan arbetade med under våren. Elever som saknade betyg i 
matematik fick extra intensivkurs i matematik och undervisades i mindre 
grupper.  
 
Norrevångsskolan har under flera år arbetat systematiskt med elevernas 
måluppfyllelse och trygghet och studiero. De ser en framgång i att de har ett 
tydligt gemensamt mål som alla i personalgruppen arbetar mot. Skolan 
använder RAN som medel för att nå sitt mål och alla lärare utvärdera 
kontinuerligt sin undervisning och sina resultat och analyserar och tar fram 
nya åtgärder. Norrevånggskolan ser också en framgång i sina 
heltidsmentorer som de införde inför läsår 19/20. Det ger lärarna en större 
möjlighet att fokusera på undervisningen i högre grad.  
 
I årskurs 6 har Stehagsskolan och Fridasroskolan högst måluppfyllelse. 
Enligt skolverkets socioekonomiska index är Stehagsskolan också den skola 
som förväntas ha högst andel elever som klarar målen.  
 
Under de senaste åren har resultaten för åk 6 legat på en bit över 80%. I år är 
det 82% av eleverna i åk 6 som når behörighet för gymnasiet, dvs får betyg i 
sv, sva, en och ma. Går man tillbaka och tittar på resultaten på NP-proven 
denna elevgrupp gjorde i åk 3 var det 73,8% som klarade provet i svenska, 
65,6% i matematik och 49% i svenska som andra språk. På nya Östra 
klarade enbart ca 25% av eleverna NP-proven i åk 3. På Nya Östra har det 
under åren tillkommit många nya elever till årskursen, framförallt från 
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mottagningsskolan. Man ser en problematik med den segregation som finns 
på skolan och svårigheter som kommer av den elevgrupp som skolan har.  
 
Sedan några år tillbaka genomförs kartläggningar i svenska och matematik 
redan i förskoleklassen. Tillsammans med kartläggning i åk 1 och 2 och 
sedan NP-prov i åk 3 har skolorna bra möjlighet att följa upp elevernas 
kunskaper tidigt och sätta in åtgärder för de elever som har behov.  
 
 

3. Nya åtgärder 

Grundskolorna i Eslöv har ständigt insatser för att förbättra skolresultaten. I 
det systematiska kvalitetsarbetet RAN (Resultat, Analys, Nya åtgärder) sker 
en fortlöpande prognos och analys av skolornas resultat. RAN som 
instrument ger rektorerna utrymme att själva driva och forma sitt 
systematiska kvalitetsarbete, något som är en framgångsfaktor för resultatet.  
 
I RAN lyfter rektor fram skolans utvecklingsbehov och vilken 
kompetensutvecklingsplan man har för sin personal. 
Kompetensutvecklingsinsatserna har bl.a. syftat till bättre lärmiljö, trygghet 
och studiero, metoder att nå alla elever, läsning och elevhälsoarbete. Det 
gemensamma med flera av skolornas insatser är att de är långsiktiga och 
fortgår under flera år.   
 
De nya åtgärder som påbörjats för att minska antalet elever som befinner sig 
långt ifrån en behörighet kommer fortsätta. På låg- och mellanstadiet arbetar 
grundskolorna med tidiga insatser.  
 
Arbetet med att förbättra resultaten i matematik fortsätter. Under våren 2021 
startade vår matematikutredare med insatser på några skolor. Han arbetar 
tillsammans med rektor och lärare i matematik på respektive skola för att ta 
fram åtgärder som är adekvata för varje skola. 
 
Våren 2020 gick barn- och utbildningsförvaltningen med i ett projekt via 
skolverket – riktade insatser för nyanländas lärande. Alla avdelningar 
kommer under de kommande tre åren få utbildningsinsatser via denna 
satsning. Under kommande läsår kommer alla skolor få fortbildningsinsatser 
inom TMO (Trauma medveten omsorg) och språk- och 
kunskapsutvecklande arbetssätt med syfte av att höja resultaten för 
nyanlända elever och elever med annat modersmål än svenska, vilket även 
kommer alla elever till del.  
 
Alla undervisande lärare i grundskolan ingår i nätverk som leds av våra 
förstelärare. Under läsår 21/22 är fokusområdet ”ökad måluppfyllelse” för 
våra nätverk. Förstelärarna kommer lägga upp en planering för träffarna där 
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de utifrån sina ämnen kommer analysera våra resultat och diskutera insatser 
för ökad måluppfyllelse.  
 
Under hösten 2021 påbörjar vi ett utvecklingsarbete kring skolbibliotekarie 
som pedagogisk resurs. Skolbiblioteket har en viktig pedagogisk uppgift i 
att stödja och bidra till elevers lärande i många ämnen. Att kunna läsa, 
skriva och ha digital kompetens är en förutsättning för lärande. Forskning 
visar att skolbiblioteket kan utgöra en betydelsefull pedagogisk resurs som 
bidrar till elevers lärande. Under hösten kommer alla rektorer och 
biträdande rektorer få fortbildning i form av litteraturläsning och 
föreläsningar.  
 
Anton Johansson  
Nämndsekreterare 
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Rapportering av elevernas trygghet och studiero för 
läsår 2020/2021  

Ärendebeskrivning 
Under mars 2020 genomfördes en enkätundersökning om elevers trivsel och 
arbetsmiljö i skolan. Enkäten besvarades av elever i årskurs 3-9. Syftet med enkäten 
är att undersöka elevernas trygghet och studiero samt deras upplevelse av delaktighet 
och inflytande.  

Beslutsunderlag 
Rapport - Elevers trygghet och studiero, läsåret 2020/2021 

Beredning 
Skolorna vidtar åtgärder utifrån de förbättringsområden som enkäten visar. 
Förvaltningen följer upp vidtagna åtgärder inom ramen för det systematiska 
kvalitetsarbetet.  

Förslag till beslut 
- Förvaltningen Barn och Utbildning ges i uppdrag att se över uppföljningen av 

elevers trygghet och studiero, i övrigt godtar nämnden förvaltningens rapport om 
elevers trygghet och studiero samt tillstyrker förvaltningens insatser och 
utvecklingsarbete som föreslås i rapporten.  

- Förvaltningen Barn och Utbildning lämnar en delredovisning av uppdraget till 
barn- och familjenämnden i januari 2022. 

Beslutet skickas till 
Barn och Utbildning  

 
 

Kerstin Melén-Gyllensten  Ulrika Narling  
Förvaltningschef Avdelningschef grundskolan
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Elevernas trygghet och studiero läsåret 2020-202121 
 
Trygghet och studiero är betydelsefullt för hur eleverna kommer att lyckas nå målen 
för utbildningen. Strukturerad och varierad undervisning, tillitsfulla relationer 
mellan lärare och elever samt ett aktivt värdegrundsarbete är förutsättningar för 
detta. Enligt skollagen ska alla elever tillförsäkras en trygg och stödjande skolmiljö. 
Det är skolan och ytterst rektorns ansvar att skapa trygghet och studiero. 
 
Skolinspektionen definierar begreppet ”studiero” som att eleverna genom 
undervisningen fokuserar på lärandet och att störande inslag minimeras. Enligt 
Skolinspektionen har undervisningens innehåll och lärares ledarskap stor betydelse, 
men även processer som exempelvis berör elevers inflytande liksom arbetet med 
skolans värdegrund. 

Varje vårtermin genomförs en enkätundersökning i kommunens skolor med fokus 
på elevernas trivsel och arbetsmiljö i årskurs 3-9. Syftet med enkäten är att 
undersöka elevernas trygghet, studiero, trivsel och arbetsmiljö i skolan. Enkäten 
films i två versioner: en för årskurs 3—6 och en för årskurs 7-9.  

Även grundsärskolan genomför elevenkäten. Någon särskilt analys utifrån vad just 
eleverna på grundsärskolan svarar görs dock inte då det är för få elever som svarar 
på enkäten. Däremot arbetar grundsärskolan med sitt eget resultat precis som alla 
andra skolor gör. 

Samtliga skolor har analyserat enkätresultaten på klass och skolnivå. Eleverna är 
med i analysen i sina egna klasser, men analyser görs också i skolornas elevråd 
och/eller likabehandlingsgrupp. Även elevhälsoteamet arbetar med att analysera 
resultaten. Utifrån dessa analyser planerar skolorna nya åtgärder för att ytterligare 
öka tryggheten och studieron på samtliga skolor. 
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1. Resultat  
 

1.1 Trivsel, trygghet och skolans arbetsmiljö 

Tabell 1  
 
 
I tabell 1 presenteras frågor som handlar om trivsel, skolmiljö och trygghet. I årets enkät är 
andelen elever som upplever att de trivs och känner sig trygga i skolan lika i både åk 3-6 och 
7-9. I åk 7-9 har endast 79% av eleverna svarat på enkäten vilket man tror beror på att en del 
av eleverna hade distansundervisning under perioden då de skulle besvara enkäten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 2 Åk 3-6 – jämförelse de senaste 3 åren 
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Tabell 3, åk 7-9 – jämförelse de senaste tre åren 
 
I tabell 2 och 3 görs en jämförelse av resultaten på 4 frågor som rör trygghet och studiero de 
senaste tre åren. De visar att det finns vissa skillnader men att de inte är stora. Generellt är 
andelen elever som upplever studiero i skolan något högre i åk 3-6 än i åk 7-9. På 7-9 har 
resultaten generellt ökat under läsår 20/21. 
 
Liksom föregående år så är det fler flickor än pojkar som svarat att de inte känner sig trygga i 
skolan på 7-9. Eleverna känner sig främst otrygga på platser där vuxna inte finns i närheten i 
tillräcklig utsträckning, såsom till exempel omklädningsrum, korridor, skolgården och större 
öppna ytor.  
 
Elever i åk 3-6 upplever en högre grad av studiero och att det är lugn och ro på lektionerna än 
vad elever i årskurs 7-9 gör. För åk 3-6 så är det oförändrat jämfört med föregående år. I åk 7-
9 är det fler som upplever studiero än föregående år.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Förhindra kränkningar 
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Tabell 4 
 
I tabell 4 redovisas frågor som berör trivsel, skolmiljö och trivsel avseende kränkningar. 
Andelen elever som känt sig kränkta eller mobbade under läsåret har minskat jämfört med 
tidigare år. I årskurs 3-6 upplever 20,5 % av eleverna att de känt sig kränkta (motsvarande 
andel under förra läsåret 23 %) och i årskurs 7-9 är andelen 15,4% (motsvarande andel under 
förra läsåret 20%). På frågan om eleverna blivit kränkta via sociala medier så ser vi en klar 
förbättring i åk 7-9 där andelen minskat till ca 10% jämfört med föregående år då andelen låg 
på 15%. De allra flesta elever som svarat att de känt sig kränkta eller mobbade i skolan, 
känner sig ändå trygga i skolan.  
 
En fortsatt hög andel av eleverna i såväl årskurs 3-6 som årskurs 7-9 upplever att de vuxna på 
skolan reagerar om de får reda på att någon elev varit elak mot någon annan elev, dock en 
förbättring jämfört med tidigare läsår för åk 7-9 81,2% (2020 åk 7-9, 75%) och en liten 
försämring på åk 3-6 85,5% (2020, åk 3-6 88%). De vet också vem de ska prata med om 
någon varit elak mot någon elev. Detta visar att skolornas rutiner kring vart eleverna ska 
vända sig är kända och fungerar. 
 
 

2. Analys 
 
En förutsättning för att eleverna ska ha studiero under lektionerna är en trygg miljö i skolan. 
Miljön omfattar inte enbart lektionssalar, utan gäller alla utrymmen och platser på skolan. Det 
behöver därför finnas ett arbete på skolan för att skapa trygghet och en medvetenhet kring hur 
trygghet påverkar lärandet i undervisningen. Strukturerad och varierad undervisning, 
tillitsfulla relationer mellan lärare och elever samt ett aktivt värdegrundsarbete är 
förutsättningar för detta. 
 
Vad som uppfattas som studiero är subjektivt och varierar beroende på person och situation. 
Det finns flera delar som är viktiga för att skapa studiero. Läraren ska ha kunskap om 
elevernas individuella förutsättningar och behov och anpassa undervisningen efter det.  
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Skolorna har under lång tid arbetat med att alla elever ska känna sig trygga och ha studiero. 
Förebyggande och främjande insatser görs utifrån en analys av den enskilda skolans behov. 
En del skolor har egna enkäter fler gånger om året och en del följer upp med intervjuer. Trots 
allt arbete som läggs ner på skolorna ligger resultaten på enkäten ganska jämnt över åren. Det 
är oroendeväckande att fler flickor än pojkar som svarat att de inte känner sig trygga i skolan. 
Detta gäller både för åk 3-6 och 7-9, och mer analys behövs kring detta.  
 
Pandemin har påverkat skolorna i hög grad under året. Under året har delar av undervisningen 
skett på distans i det högre årskurserna. Personalen har haft hög frånvaro och skolorna har fått 
omorganisera verksamheten med kort varsel. Tillgång till vikarier har varit begränsad då alla 
kommuner i närområdet har haft stora behov. För eleverna på plats har konsekvenserna varit 
stora, och skolledning och personal har gjort allt i sin makt för att lösa svåra organisatoriska 
situationer.  
 
Sett till Skolinspektionens enkät samt svaren från vår egen så lyfts det bland annat att fjärr-
/distansundervisningen påverkat elevernas mående olika. Vissa elever påverkas inte alls, 
medan andra kan uppleva mindre stress och därmed ha en positiv erfarenhet av undervisning 
på distans. Den tredje gruppen kan uppleva att undervisningen på distans har en negativ 
inverkan, de har svårare att motivera sig till skolarbete och ta till sig undervisningen. De 
elever som upplever att den förändrade lärmiljön har haft en negativ inverkan på dem, lyfter 
även att undervisningen på distans påverkat deras sociala samvaro. De elever som har varit i 
behov av mer stöd har i de allra flesta skolor varit undantagna från fjärr-
/distansundervisningen och har fått istället komma in till skolan för närundervisning. 
 
Precis som det är viktigt att eleverna känner att de kan få en studiero i klassrummet så är det 
även av stor vikt att de kan få det hemma. Vi vet att förutsättningarna ser väldigt olika ut och 
att det i många hem finns något som kan distrahera och gör att eleverna har svårt att för 
koncentrera sig på studierna. Trångboddhet och bristfällig internetuppkoppling spelar stor 
roll.   
 
Andelen elever som känt sig kränkta eller mobbade under läsåret har minskat jämfört med 
tidigare år, vilket är positivt. Värdegrundsarbetet ute på skolorna har bidragit till detta. Flera 
skolor har arbetat med att öka bemanningen på raster och i miljöer där eleverna vistas utanför 
klassrummen och aktiviteter har organiserats under t ex rasterna. Ökad tillgång och förbättrat 
samarbete med elevhälsopersonal har också varit en framgång för att öka tryggheten på våra 
skolor samt att förbättra arbetet med kränkningsärenden.  
 
De allra flesta elever som svarat att de känt sig kränkta eller mobbade i skolan och samtidigt 
beskriver de flesta elever att de känner sig trygga i skolan. Det är nolltolerans mot 
kränkningar i skolan. En del elever vittnar om att det ibland förekommit hån vid 
undervisningen på distans. Några elever säger att detta gör att de inte vill svara på frågor och 
vara aktiva i distanslektionen och att det gör dem osäkra. De är också oroliga för att bli 
filmade av andra elever och att filmerna sprids i sociala medier.  
 
Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling är komplext och alla skolor har en hög 
ambition att arbeta såväl förebyggande som främjande för att förhindra att kränkningar 
inträffar. Skolorna har dock lätt för att hamna i direkta åtgärder på individnivå när behoven 
har ökat. Svårigheten att få till elevhälsoarbetet under pandemin har varit uppenbar, då t ex 
möten skett digitalt och elevhälsopersonal inte kunnat vara ute på skolorna och i klasserna i 
samma utsträckning.  
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För att säkerställa arbetet med kränkningsanmälningar har skolorna med start i september 
2020 börjat med ett digitalt program för processen. Programmet kommer ge skolorna och 
huvudmannen bra statistik att arbeta med i det förebyggande och främjande arbetet. 
Pedagogerna har utbildats och många upplever att det är ett lättmanövrerat och överskådligt 
verktyg som ger ett bra stöd i det dagliga arbetet. 
 
Vid jämförelse mellan högstadieskolorna, där resultaten generellt är lägre än på F-6, är det nu 
fler elever på Ekenäs 7-9 och på Källebergsskolan som upplever trygghet, trivsel och studiero 
jämfört med föregående år, för de andra högstadieskolorna så är siffran ungefär som 
föregående år.  Fridasro har en ny rektor sedan årsskiftet. Skolans nya rektor har nu stort 
fokus på att arbeta för ökat resultat då det sjunkit jämfört med föregående år. Likaså har 
Västra skolan ny rektor och fokus här blir också att arbeta för ökat resultat då det sjunkit 
jämfört med föregående år.  
 

3. Kommande insatser 
 
Trygghet och studiero är en del av vårt systematiska kvalitetsarbete där rektorerna följer upp 
resultat varje termin, analyserar resultaten och tar fram nya åtgärder. På övergripande nivå för 
vi diskussioner i rektorsgruppen och delger varandra om insatser som varit framgångsrika 
eller mindre framgångsrika. 
 
Alla skolor har efter föregående läsår tagit fram utvecklingsområden för kommande läsår. 
Vilka insatser som görs är beroende på hur det ser ut på respektive skola.  
 
Exempel på insatser som kommer genomföras på flera skolor; 
 

- Egna elevenkäter med tätare intervall 
- Rastaktiviteter på F-6 skolorna 
- Elevmedverkan i att ta fram åtgärder 
- Arbeta med samsyn i personalen gällande förebyggande och främjande arbete och 

ordningsregler    
- Värdegrundsarbete kring allas lika värde 
- Fortsatt arbete för samverkan med elevhälsopersonal 
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Bilaga 1 
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2021-09-06 
Anton Johansson Barn- och familjenämnden  
+4641362645  
anton.johansson3@eslov.se  
 
 

Barn och Utbildning  1(3) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: myndighetsbrevlåda@eslov.se  |  www.eslov.se 
 

Redovisning av delegeringsbeslut för augusti 2021 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av delegeringsbeslut för augusti 2021.  

Beslutsunderlag 
- Beslut att ej inleda utredning augusti 2021 
- Delegeringslista IFO 2021-08-01till och med 2021-08-31 
- Delegeringslista Familjerätt 2021-08-01till och med 2021-08-31 
- Rapport över anmälan om kränkande särbehandling augusti 2021 

Beredning 
Redovisning av beslut fattade på delegation av barn- och familjenämndens 
arbetsutskott;  
 
§§ 176, 180  
Övervägande enligt 6 kap 8 § SoL 
 
§ 177, 184  
Ordförandebeslut avseende omedelbart omhändertagande jml 6 § LVU 
 
§ 181  
Övervägande enligt 13 § LVU vid placering jml 2 § LVU 
 
§ 183 
Information för kännedom om utlandsvistelse 
 
§ 185  
Ordförandebeslut om att omhändertagande ska upphöra enligt 9 § 3 st LVU 
 
§ 186  
Dom från förvaltningsrätten för kännedom  
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Övriga delegationsbeslut fattade under perioden 11 augusti till och med 6 september 
2021;  
 
BoF.2021.1306-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
BoF.2021.1307-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
BoF.2021.1308-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
BoF.2021.0998-2 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
BoF.2021.1327-1 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp - Norrevångskolan F-6 
BoF.2021.1330-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
BoF.2021.1331-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
BoF.2021.1332-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
BoF.2021.1333-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
BoF.2021.1334-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
BoF.2021.1335-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
BoF.2021.1336-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
BoF.2021.1338-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
BoF.2021.1340-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
BoF.2021.1339-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
BoF.2021.1341-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
BoF.2021.1342-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
BoF.2021.1345-1 Beslut om avslag av tilläggsbelopp – Förskolan framtiden 
BoF.2021.1351-3 Beslut gällande begäran om utlämnande av allmän handling  
BoF.2021.1351-4 Beslut gällande begäran om utlämnande av allmän handling 
BoF.2021.1360-3 Beslut gällande begäran om utlämnande av allmän handling 
BoF.2021.1360-4 Beslut gällande begäran om utlämnande av allmän handling 
BoF.2021.1360-5 Beslut gällande begäran om utlämnande av allmän handling 
BoF.2021.1362-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
BoF.2021.1366-1 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp, Ölyckeskolan 7-9 
BoF.2021.1367-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
BoF.2021.1000-34 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
BoF.2021.1000-35 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
BoF.2021.1000-36 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
BoF.2021.1000-37 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
BoF.2021.1000-38 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
BoF.2021.1000-39 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
BoF.2021.1000-40 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
BoF.2021.1000-41 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
BoF.2021.1000-42 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
BoF.2021.1000-43 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
BoF.2021.0032-23 Ordförandebeslut om distans- och fjärrundervisning för 
klass 7A och 7D på Ekenässkolan 
BoF.2021.1387-1 Avslag - skolskjuts 
BoF.2021.1392-1 Avslag - skolskjuts 
BoF.2021.1369-3 Statsbidrag för fortbildning förskolelärare ht 2021 
BoF.2021.1398-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
BoF.2021.1399-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
BoF.2021.1400-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
BoF.2021.1401-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
BoF.2021.1402-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
BoF.2021.1403-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
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BoF.2021.1404-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
BoF.2021.1405-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
BoF.2021.1406-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
BoF.2021.1407-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
BoF.2021.1408-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning 

Förslag till beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
 
Anton Johansson    
Nämndsekreterare   
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 Sammanställning av beslut att ej inleda ärenden  inlämnade augusti 2021 

Löpnr 
 
Reg.datum Avsändare                     Ärende Handl. 

809 2021-07-19 Privatperson anonym/Rebecca Wiahl Beslut att ej inleda utredning mottaget  
834 2021-08-02 SUS Lund/Rebecca Wiahl Beslut att ej inleda utredning mottaget 
839 2021-08-02 Anonym/Rebecca Wiahl Beslut att ej inleda utredning mottaget 
814 2021-07-22 VO Barnmedicin/Rebecca Wiahl Beslut att ej inleda utredning mottaget 
825 2021-07-27 Polisen/Rebecca Wiahl Beslut att ej inleda utredning mottaget 
847 2021-08-03 Vuxenpsykiatrin/Rebecca Wiahl Beslut att ej inleda utredning mottaget 
833 2021-07-30 anonym privatperson/Rebecca Wiahl Beslut att ej inleda utredning mottaget 
855 2021-08-05 Barnakuten Malmö/Rebecca Wiahl Beslut att ej inleda utredning mottaget 
856 2021-08-05 Polisen/Rebecca Wiahl Beslut att ej inleda utredning mottaget 
854 2021-08-05 Ambulanssjukvården/Rebecca Wiahl Beslut att ej inleda utredning mottaget 
872 2021-08-11 BuP/Rebecca Wiahl Beslut att ej inleda utredning mottaget 
884 2021-08-16 Kristianstad kommun/Rebecca Wiahl Beslut att ej inleda utredning mottaget 
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Utskriftsdatum: 2021-09-06

Delegeringslista

 BESLUTSDAT BESLUT

 AVSER

BEVILJAT

 BESLUTSFATTARE

 ORSAK AVSLAGSBELOPP

REGDAT

REG.DATUM

FR Att godkänna avtal om boende 6 Kap 17a § FB20210811 2021-08-02
Maja Gajic

FR Att godkänna avtal om boende 6 Kap 17a § FB20210811 2021-08-02
Maja Gajic

FR Att godkänna avtal om boende 6 Kap 17a § FB20210811 2021-08-02
Maja Gajic

FR Upplysningar 6 Kap 20 § FB20210811 2021-08-03
Maja Gajic

FR Upplysningar 6 Kap 20 § FB20210811 2021-08-03
Maja Gajic

FR Inleda Vårdnad/Boende/Umgängesutredning 6:19 FB20210819 2021-08-04
Maja Gajic

FR Utse utredare jml 6 kap 19 § FB20210819 2021-08-04
Maja Gajic

FR Umgängesstöd beslutat av rätten20210804 2021-08-04
Maja Gajic

FR Umgängesstöd jml FB inleds20210804 2021-08-04
Maja Gajic

F Inleda faderskapsutredning20210809 2021-08-05
Ann-Catrine Hellman

F Inleda faderskapsutredning20210809 2021-08-05
Ann-Catrine Hellman

F Inleda faderskapsutredning20210809 2021-08-05
Ann-Catrine Hellman

URVALSPARAMETRAR Period:

Organisation:

Beslutsfattare:

Undernivåer:

2021-08-01 - 2021-08-31

Familjerätt

Handläggare:

Orsak:

Beslut:

Personnummer:

Urvalsdatum Beslutsdatum

Sida 1 / 7
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Delegeringslista

 BESLUTSDAT BESLUT

 AVSER

BEVILJAT

 BESLUTSFATTARE

 ORSAK AVSLAGSBELOPP

REGDAT

REG.DATUM

F Inleda faderskapsutredning20210809 2021-08-05
Ann-Catrine Hellman

F Inleda faderskapsutredning20210809 2021-08-05
Ann-Catrine Hellman

F Inleda faderskapsutredning20210809 2021-08-05
Ann-Catrine Hellman

F Inleda faderskapsutredning20210809 2021-08-05
Ann-Catrine Hellman

F Inleda faderskapsutredning20210809 2021-08-05
Ann-Catrine Hellman

F Inleda faderskapsutredning20210811 2021-08-05
Maja Gajic

F Inleda faderskapsutredning20210809 2021-08-06
Ann-Catrine Hellman

F Inleda faderskapsutredning20210809 2021-08-09
Ann-Catrine Hellman

F Inleda faderskapsutredning20210809 2021-08-09
Ann-Catrine Hellman

F Inleda faderskapsutredning20210809 2021-08-09
Ann-Catrine Hellman

F Godkännande av faderskap20210810 2021-08-10
Ann-Catrine Hellman

F Inleda faderskapsutredning20210810 2021-08-10
Ann-Catrine Hellman

F Inleda faderskapsutredning20210810 2021-08-10
Ann-Catrine Hellman

F Inleda faderskapsutredning20210810 2021-08-10
Ann-Catrine Hellman

URVALSPARAMETRAR Period:

Organisation:

Beslutsfattare:

Undernivåer:

2021-08-01 - 2021-08-31

Familjerätt

Handläggare:

Orsak:

Beslut:

Personnummer:

Urvalsdatum Beslutsdatum

Sida 2 / 7
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Delegeringslista

 BESLUTSDAT BESLUT

 AVSER

BEVILJAT

 BESLUTSFATTARE

 ORSAK AVSLAGSBELOPP

REGDAT

REG.DATUM

F Godkännande av faderskap20210811 2021-08-11
Ann-Catrine Hellman

F Godkännande av faderskap20210811 2021-08-11
Ann-Catrine Hellman

F Inleda faderskapsutredning20210811 2021-08-11
Ann-Catrine Hellman

F Inleda faderskapsutredning20210811 2021-08-11
Ann-Catrine Hellman

F Inleda faderskapsutredning20210811 2021-08-11
Ann-Catrine Hellman

F Inleda faderskapsutredning20210811 2021-08-11
Ann-Catrine Hellman

F Inleda faderskapsutredning20210811 2021-08-11
Ann-Catrine Hellman

F Inleda faderskapsutredning20210811 2021-08-11
Ann-Catrine Hellman

FR Utse utredare jml 6 kap 19 § FB20210811 2021-08-11
Maja Gajic

FR Utse utredare jml 6 kap 19 § FB20210811 2021-08-11
Maja Gajic

FR Utse utredare jml 6 kap 19 § FB20210811 2021-08-11
Maja Gajic

F Godkännande av faderskap20210812 2021-08-12
Ann-Catrine Hellman

F Godkännande av faderskap20210812 2021-08-12
Ann-Catrine Hellman

F Godkännande av faderskap20210812 2021-08-12
Ann-Catrine Hellman

URVALSPARAMETRAR Period:

Organisation:

Beslutsfattare:

Undernivåer:

2021-08-01 - 2021-08-31

Familjerätt

Handläggare:

Orsak:

Beslut:

Personnummer:

Urvalsdatum Beslutsdatum

Sida 3 / 7

100 ( 114 )



Delegeringslista

 BESLUTSDAT BESLUT

 AVSER

BEVILJAT

 BESLUTSFATTARE

 ORSAK AVSLAGSBELOPP

REGDAT

REG.DATUM

F Godkännande av faderskap20210813 2021-08-13
Ann-Catrine Hellman

F Godkännande av faderskap20210813 2021-08-13
Ann-Catrine Hellman

F Godkännande av faderskap20210816 2021-08-16
Ann-Catrine Hellman

F Godkännande av faderskap20210816 2021-08-16
Ann-Catrine Hellman

F Godkännande av faderskap20210816 2021-08-16
Ann-Catrine Hellman

F Godkännande av faderskap20210816 2021-08-16
Ann-Catrine Hellman

F Godkännande av faderskap20210817 2021-08-16
Ann-Catrine Hellman

FR Vårdnad/boende/umgängesutredning nedlägges20210816 2021-08-16
Rebecca Kron

F Godkännande av faderskap20210817 2021-08-17
Ann-Catrine Hellman

F Inleda faderskapsutredning20210817 2021-08-17
Ann-Catrine Hellman

FR Inleda Vårdnad/Boende/Umgängesutredning 6:19 FB20210818 2021-08-18
Anita Nilsson

FR Inleda Vårdnad/Boende/Umgängesutredning 6:19 FB20210818 2021-08-18
Anita Nilsson

FR Upplysningar 6 Kap 20 § FB20210818 2021-08-18
Anita Nilsson

FR Upplysningar 6 Kap 20 § FB20210818 2021-08-18
Anita Nilsson

URVALSPARAMETRAR Period:

Organisation:

Beslutsfattare:

Undernivåer:

2021-08-01 - 2021-08-31

Familjerätt

Handläggare:

Orsak:

Beslut:

Personnummer:

Urvalsdatum Beslutsdatum

Sida 4 / 7

101 ( 114 )



Delegeringslista

 BESLUTSDAT BESLUT

 AVSER

BEVILJAT

 BESLUTSFATTARE

 ORSAK AVSLAGSBELOPP

REGDAT

REG.DATUM

F Inleda faderskapsutredning20210818 2021-08-18
Ann-Catrine Hellman

F Inleda faderskapsutredning20210818 2021-08-18
Ann-Catrine Hellman

F Godkännande av faderskap20210818 2021-08-18
Ann-Catrine Hellman

F Godkännande av faderskap20210818 2021-08-18
Ann-Catrine Hellman

FR Att godkänna avtal om umgänge 6 Kap 17a § FB20210819 2021-08-19
Anita Nilsson

FR Att ej godkänna avtal om boende 6 Kap 17a § FB20210819 2021-08-19
Rebecca Kron

F Godkännande av faderskap20210820 2021-08-20
Ann-Catrine Hellman

F Inleda faderskapsutredning20210820 2021-08-20
Ann-Catrine Hellman

F Inleda faderskapsutredning20210820 2021-08-20
Ann-Catrine Hellman

F Inleda faderskapsutredning20210820 2021-08-20
Ann-Catrine Hellman

F Inleda faderskapsutredning20210825 2021-08-20
Maja Gajic

F Godkännande av faderskap20210823 2021-08-23
Ann-Catrine Hellman

F Godkännande av faderskap20210823 2021-08-23
Maja Gajic

FR Avge yttrande  övrig familjerätt20210826 2021-08-23
Maja Gajic

URVALSPARAMETRAR Period:

Organisation:

Beslutsfattare:

Undernivåer:

2021-08-01 - 2021-08-31

Familjerätt

Handläggare:

Orsak:

Beslut:

Personnummer:

Urvalsdatum Beslutsdatum

Sida 5 / 7

102 ( 114 )



Delegeringslista

 BESLUTSDAT BESLUT

 AVSER

BEVILJAT

 BESLUTSFATTARE

 ORSAK AVSLAGSBELOPP

REGDAT

REG.DATUM

FR Avge yttrande vårdnads/boende/umgängesutredning 6 Kap 19 § 
FB

20210823 2021-08-23

Margareta Melin

FR Avge redogörelse för samarbetssamtal till Tingsrätten20210823 2021-08-23
Rebecca Kron

FR Avge redogörelse för samarbetssamtal till Tingsrätten20210823 2021-08-23
Rebecca Kron

FR Inleda Vårdnad/Boende/Umgängesutredning 6:19 FB20210824 2021-08-24
Anita Nilsson

F Godkännande av faderskap20210824 2021-08-24
Ann-Catrine Hellman

F Godkännande av faderskap20210824 2021-08-24
Ann-Catrine Hellman

F Inleda faderskapsutredning20210824 2021-08-24
Ann-Catrine Hellman

F Godkännande av faderskap20210824 2021-08-24
Margareta Melin

FR Utse utredare jml 6 kap 19 § FB20210825 2021-08-25
Anita Nilsson

FR Utse utredare jml 6 kap 19 § FB20210825 2021-08-25
Anita Nilsson

F Inleda faderskapsutredning20210825 2021-08-25
Ann-Catrine Hellman

FR Upplysningar 6 Kap 20 § FB20210826 2021-08-26
Anita Nilsson

FR Begäran om samarbetssamtal jml 6:18 FB inkommer20210826 2021-08-26
Anita Nilsson

FR Begäran om samarbetssamtal jml 6:18 FB inkommer20210826 2021-08-26
Anita Nilsson

URVALSPARAMETRAR Period:

Organisation:

Beslutsfattare:

Undernivåer:

2021-08-01 - 2021-08-31

Familjerätt

Handläggare:

Orsak:

Beslut:

Personnummer:

Urvalsdatum Beslutsdatum

Sida 6 / 7

103 ( 114 )



Delegeringslista

 BESLUTSDAT BESLUT

 AVSER

BEVILJAT

 BESLUTSFATTARE

 ORSAK AVSLAGSBELOPP

REGDAT

REG.DATUM

FR Begäran om samarbetssamtal jml 6:18 FB inkommer20210826 2021-08-26
Anita Nilsson

F Inleda faderskapsutredning20210826 2021-08-26
Ann-Catrine Hellman

F Inleda faderskapsutredning20210826 2021-08-26
Ann-Catrine Hellman

FR Avge yttrande vårdnads/boende/umgängesutredning 6 Kap 19 § 
FB

20210827 2021-08-27

Margareta Melin

F Inleda faderskapsutredning20210830 2021-08-30
Ann-Catrine Hellman

F Inleda faderskapsutredning20210830 2021-08-30
Ann-Catrine Hellman

F Godkännande av faderskap20210830 2021-08-30
Ann-Catrine Hellman

F Godkännande av faderskap20210830 2021-08-30
Ann-Catrine Hellman

F Godkännande av faderskap20210830 2021-08-30
Ann-Catrine Hellman

FR Avge yttrande 6 kap 20 § FB20210830 2021-08-30
Rebecca Kron

FR Avge yttrande 6 kap 20 § FB20210830 2021-08-30
Rebecca Kron

F Inleda faderskapsutredning. Dom el. bekräftelse finns, faderskapet 
ifrågasätts

20210831 2021-08-31

Maja Gajic

F Rättsgenetiskt undersökning20210831 2021-08-31
Maja Gajic

URVALSPARAMETRAR Period:

Organisation:

Beslutsfattare:

Undernivåer:

2021-08-01 - 2021-08-31

Familjerätt

Handläggare:

Orsak:

Beslut:

Personnummer:

Urvalsdatum Beslutsdatum

Sida 7 / 7

104 ( 114 )



Utskriftsdatum: 2021-09-06

Delegeringslista

 BESLUTSDAT BESLUT

 AVSER

BEVILJAT

 BESLUTSFATTARE

 ORSAK AVSLAGSBELOPP

REGDAT

REG.DATUM

BoU Personligt stöd 4 kap 1 SoL, bifall20210802 2021-08-02
Karin Nilsson

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL avslutas med insats20210802 2021-08-02
Karin Nilsson

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20210803 2021-08-02
Rebecca Wiahl

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL avslutas utan ändring av pågående  
insats

20210819 2021-08-02

Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20210804 2021-08-03
Rebecca Wiahl

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20210804 2021-08-03
Rebecca Wiahl

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20210804 2021-08-03
Rebecca Wiahl

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL avslutas utan insats20210803 2021-08-03
Theresia Hall

BoU Ungdomsvård verkställs20210804 2021-08-04
Rebecca Wiahl

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20210809 2021-08-04
Rebecca Wiahl

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20210809 2021-08-04
Rebecca Wiahl

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20210809 2021-08-04
Rebecca Wiahl

URVALSPARAMETRAR Period:

Organisation:

Beslutsfattare:

Undernivåer:

2021-08-01 - 2021-08-31

Utredningsenhet

Handläggare:

Orsak:

Beslut:

Personnummer:

Urvalsdatum Beslutsdatum

Sida 1 / 10

105 ( 114 )



Delegeringslista

 BESLUTSDAT BESLUT

 AVSER

BEVILJAT

 BESLUTSFATTARE

 ORSAK AVSLAGSBELOPP

REGDAT

REG.DATUM

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20210809 2021-08-04
Rebecca Wiahl

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20210809 2021-08-04
Rebecca Wiahl

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20210809 2021-08-04
Rebecca Wiahl

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20210809 2021-08-05
Rebecca Wiahl

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL avslutas utan insats20210805 2021-08-05
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds20210809 2021-08-06
Johanna Cragnell

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL avslutas utan ändring av pågående  
insats

20210806 2021-08-06

Karin Nilsson

BoU Vård utanför eget hem enligt 4 Kap 1 § SoL, bifall20210806 2021-08-06
Rebecca Wiahl

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20210806 2021-08-06
Rebecca Wiahl

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20210806 2021-08-06
Rebecca Wiahl

LVU Ansökan om vård enligt 3 §20210806 2021-08-06
SN/AU/Ordförande

BoU Egenavgift tas inte ut enligt 8 kap 1§ SoL20210811 2021-08-06
SN/AU/Ordförande

BoU Egenavgift tas inte ut enligt 8 kap 1§ SoL20210819 2021-08-06
SN/AU/Ordförande

BoU Egenavgift tas inte ut enligt 8 kap 1§ SoL20210819 2021-08-06
SN/AU/Ordförande

URVALSPARAMETRAR Period:

Organisation:

Beslutsfattare:

Undernivåer:

2021-08-01 - 2021-08-31

Utredningsenhet

Handläggare:

Orsak:

Beslut:

Personnummer:

Urvalsdatum Beslutsdatum

Sida 2 / 10

106 ( 114 )



Delegeringslista

 BESLUTSDAT BESLUT

 AVSER

BEVILJAT

 BESLUTSFATTARE

 ORSAK AVSLAGSBELOPP

REGDAT

REG.DATUM

BoU Egenavgift tas inte ut enligt 8 kap 1§ SoL20210819 2021-08-06
SN/AU/Ordförande

BoU Egenavgift tas inte ut enligt 8 kap 1§ SoL20210819 2021-08-06
SN/AU/Ordförande

LVU övervägande enligt 13 § LVU (2 § LVU)20210818 2021-08-06
SN/AU/Ordförande

LVU övervägande enligt 13 § LVU (2 § LVU)20210818 2021-08-06
SN/AU/Ordförande

LVU övervägande enligt 13 § LVU (2 § LVU)20210818 2021-08-06
SN/AU/Ordförande

LVU övervägande enligt 13 § LVU (2 § LVU)20210818 2021-08-06
SN/AU/Ordförande

BoU Övervägande om fortsatt vård 6 Kap 8 § SoL20210812 2021-08-06
SN/AU/Ordförande

BoU Ändring av betalningsmottagare barnbidrag enl. 16:8 
socialförsäkringsbalken

20210817 2021-08-06

SN/AU/Ordförande

BoU Uppdrag20210809 2021-08-09
Karin Nilsson

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20210810 2021-08-09
Rebecca Wiahl

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20210810 2021-08-09
Rebecca Wiahl

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20210811 2021-08-09
Rebecca Wiahl

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds20210809 2021-08-09
Sofie Hoffstedt

3 300,00BoU Kostnader individuella stödåtgärder20210809 2021-08-09
Sofie Hoffstedt

URVALSPARAMETRAR Period:

Organisation:

Beslutsfattare:

Undernivåer:

2021-08-01 - 2021-08-31

Utredningsenhet

Handläggare:

Orsak:

Beslut:

Personnummer:

Urvalsdatum Beslutsdatum

Sida 3 / 10

107 ( 114 )



Delegeringslista

 BESLUTSDAT BESLUT

 AVSER

BEVILJAT

 BESLUTSFATTARE

 ORSAK AVSLAGSBELOPP

REGDAT

REG.DATUM

3 300,00BoU Kostnader individuella stödåtgärder20210809 2021-08-09
Sofie Hoffstedt

F Inleda faderskapsutredning20210810 2021-08-10
Ann-Catrine Hellman

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20210811 2021-08-10
Rebecca Wiahl

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20210812 2021-08-10
Rebecca Wiahl

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20210812 2021-08-10
Rebecca Wiahl

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20210812 2021-08-10
Rebecca Wiahl

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20210813 2021-08-10
Rebecca Wiahl

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20210813 2021-08-10
Rebecca Wiahl

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20210813 2021-08-10
Rebecca Wiahl

BoU Personligt stöd 4 kap 1 SoL, bifall20210811 2021-08-11
Catrine Olsson

BoU Uppdrag20210811 2021-08-11
Catrine Olsson

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20210813 2021-08-11
Rebecca Wiahl

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20210813 2021-08-11
Rebecca Wiahl

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL avslutas med insats20210812 2021-08-12
Pernilla Törnqvist

URVALSPARAMETRAR Period:

Organisation:

Beslutsfattare:

Undernivåer:

2021-08-01 - 2021-08-31

Utredningsenhet

Handläggare:

Orsak:

Beslut:

Personnummer:

Urvalsdatum Beslutsdatum

Sida 4 / 10

108 ( 114 )



Delegeringslista

 BESLUTSDAT BESLUT

 AVSER

BEVILJAT

 BESLUTSFATTARE

 ORSAK AVSLAGSBELOPP

REGDAT

REG.DATUM

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds20210812 2021-08-12
Pernilla Törnqvist

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20210813 2021-08-12
Rebecca Wiahl

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20210813 2021-08-12
Rebecca Wiahl

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20210813 2021-08-12
Rebecca Wiahl

4 180,00BoU Kostnader individuella stödåtgärder20210812 2021-08-12
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20210813 2021-08-13
Rebecca Wiahl

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20210813 2021-08-13
Rebecca Wiahl

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20210813 2021-08-13
Rebecca Wiahl

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20210813 2021-08-13
Rebecca Wiahl

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20210813 2021-08-13
Rebecca Wiahl

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds20210813 2021-08-13
Sofia Kraft

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20210816 2021-08-16
Rebecca Wiahl

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20210823 2021-08-16
Rebecca Wiahl

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20210823 2021-08-16
Rebecca Wiahl

URVALSPARAMETRAR Period:

Organisation:

Beslutsfattare:

Undernivåer:

2021-08-01 - 2021-08-31

Utredningsenhet

Handläggare:

Orsak:

Beslut:

Personnummer:

Urvalsdatum Beslutsdatum

Sida 5 / 10

109 ( 114 )



Delegeringslista

 BESLUTSDAT BESLUT

 AVSER

BEVILJAT

 BESLUTSFATTARE

 ORSAK AVSLAGSBELOPP

REGDAT

REG.DATUM

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20210823 2021-08-16
Rebecca Wiahl

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds20210825 2021-08-17
Johanna Cragnell

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds20210825 2021-08-17
Johanna Cragnell

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL avslutas utan insats20210817 2021-08-17
Rebecca Wiahl

BoU Vård utanför eget hem enligt 4 Kap 1 § SoL, avslutas20210817 2021-08-17
Rebecca Wiahl

LVU Omedelbart omhändertagande 6 §, 2, 3 §§ LVU20210817 2021-08-17
SN/AU/Ordförande

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL avslutas utan ändring av pågående  
insats

20210902 2021-08-18

Karolina Borg

BoU Väcka talan vårdnadsöverflytt 6:8 FB20210901 2021-08-18
SN/AU/Ordförande

BoU Väcka talan vårdnadsöverflytt 6:8 FB20210901 2021-08-18
SN/AU/Ordförande

LVU hemlighållande av vistelseort 14 §, upphör20210903 2021-08-18
SN/AU/Ordförande

LVU hemlighållande av vistelseort 14 §, upphör20210903 2021-08-18
SN/AU/Ordförande

LVU umgängesbegränsning 14 §20210824 2021-08-18
SN/AU/Ordförande

LVU umgängesbegränsning 14 §20210824 2021-08-18
SN/AU/Ordförande

LVU umgängesbegränsning 14 §20210824 2021-08-18
SN/AU/Ordförande

URVALSPARAMETRAR Period:

Organisation:

Beslutsfattare:

Undernivåer:

2021-08-01 - 2021-08-31

Utredningsenhet

Handläggare:

Orsak:

Beslut:

Personnummer:

Urvalsdatum Beslutsdatum

Sida 6 / 10

110 ( 114 )



Delegeringslista

 BESLUTSDAT BESLUT

 AVSER

BEVILJAT

 BESLUTSFATTARE

 ORSAK AVSLAGSBELOPP

REGDAT

REG.DATUM

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL avslutas utan ändring av pågående  
insats

20210824 2021-08-19

Catrine Olsson

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds20210820 2021-08-19
Johanna Cragnell

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20210825 2021-08-19
Rebecca Wiahl

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20210820 2021-08-19
Rebecca Wiahl

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20210820 2021-08-19
Rebecca Wiahl

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20210825 2021-08-19
Sally Hiruy

BoU Fastställande av dom20210831 2021-08-20
FörvR/KamR/Hförvdomstol

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL avslutas med insats20210820 2021-08-20
Elinor Lavesson

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20210823 2021-08-20
Rebecca Wiahl

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20210823 2021-08-20
Rebecca Wiahl

LVU Omedelbart omhändertagande 6 §, 3 § LVU20210823 2021-08-20
SN/AU/Ordförande

BoU Övervägande om fortsatt vård 6 Kap 8 § SoL20210831 2021-08-20
SN/AU/Ordförande

BoU Yttrande avges20210823 2021-08-23
Johanna Cragnell

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds20210824 2021-08-23
Johanna Cragnell

URVALSPARAMETRAR Period:

Organisation:

Beslutsfattare:

Undernivåer:

2021-08-01 - 2021-08-31

Utredningsenhet

Handläggare:

Orsak:

Beslut:

Personnummer:

Urvalsdatum Beslutsdatum

Sida 7 / 10

111 ( 114 )



Delegeringslista

 BESLUTSDAT BESLUT

 AVSER

BEVILJAT

 BESLUTSFATTARE

 ORSAK AVSLAGSBELOPP

REGDAT

REG.DATUM

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds20210824 2021-08-23
Johanna Cragnell

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL avslutas med insats20210827 2021-08-23
Maria Johansson

LVU Omedelbart omhändertagande 6 §, återkallas 9 §20210823 2021-08-23
SN/AU/Ordförande

LVU Omedelbart omhändertagande 6 §, 2, 3 §§ LVU20210826 2021-08-24
FörvR/KamR/Hförvdomstol

LVU Omedelbart omhändertagande fastställs 8 §20210903 2021-08-24
FörvR/KamR/Hförvdomstol

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL avslutas med insats20210824 2021-08-24
Helena Nilsson

796,00BoU Kostnader individuella stödåtgärder20210824 2021-08-24
Karolina Borg

BoU Insats enligt 4 kap 1 § avslutas efter uppföljning20210825 2021-08-24
Karolina Borg

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds20210825 2021-08-24
Katarina Bjerre Baker

630,00BoU Kostnader individuella stödåtgärder20210824 2021-08-24
Linda Grenander

BoU Personligt stöd 4 kap 1 SoL, bifall20210824 2021-08-24
Maria Johansson

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL avslutas utan ändring av pågående  
insats

20210902 2021-08-25

Karolina Borg

BoU Uppdrag20210825 2021-08-25
Louise Söderblom

URVALSPARAMETRAR Period:

Organisation:

Beslutsfattare:

Undernivåer:

2021-08-01 - 2021-08-31

Utredningsenhet

Handläggare:

Orsak:

Beslut:

Personnummer:

Urvalsdatum Beslutsdatum

Sida 8 / 10

112 ( 114 )



Delegeringslista

 BESLUTSDAT BESLUT

 AVSER

BEVILJAT

 BESLUTSFATTARE

 ORSAK AVSLAGSBELOPP

REGDAT

REG.DATUM

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL avslutas utan ändring av pågående  
insats

20210825 2021-08-25

Nina Petersson Wallin

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20210825 2021-08-25
Rebecca Wiahl

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20210825 2021-08-25
Rebecca Wiahl

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20210830 2021-08-25
Rebecca Wiahl

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20210826 2021-08-25
Rebecca Wiahl
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Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds20210830 2021-08-27
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Rebecca Wiahl

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds20210830 2021-08-30
Katarina Bjerre Baker

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds20210831 2021-08-31
Catrine Olsson

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds20210831 2021-08-31
Katarina Bjerre Baker

BoU Vård utanför eget hem enligt 4 Kap 1 § SoL, avslutas20210901 2021-08-31
Madeleine Johansson
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	Barn- och familjenämndens Inköp- och upphandlingsplan 2022
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	Förslag till beslut
	Beslutet skickas till
	Kommunstyrelsen


	c235d5bd-b0ee-47d5-91df-1e178d873a7e.pdf
	b2c97dc7-858f-4eaa-ac84-d70bf866376b.pdf
	6788d5bd-1990-4905-97fb-e038bab49e53.docx
	Beredning
	Yrkanden
	Beslut
	Beslutet skickas till


	facdf7b8-0beb-4869-b6d9-6bc7d97cf90b.docx
	af4641e7-e589-43b5-89de-6f25d9c1da4f.docx
	Yttrande över budgetberedningens förslag till budgetram 2022 och flerårsplan 2023-2025 avseende barn- och familjenämnden
	Ärendebeskrivning
	Budgetberedningen har fattat beslut om förslag till ekonomiska budgetramar för 2022 och planperioden 2023-2025. Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att respektive nämnd ska yttra sig över budgetberedningens förslag till preliminära budgetramar på nämndens septembersammanträde.
	Beslutsunderlag
	Yttrande över budgetberedningens förslag till budgetram 2022 och planperiod 2022-2025
	Beredning
	Nämnden prognostiserar inte några avvikelser avseende uppsatta mål vid mandatperioden, och verksamheten har högt ställda mål och arbetar kontinuerlig med att nå dessa. Omvärldsförändringar som kan komma att påverka nämndens uppdrag och verksamhet är bland annat den nationella bristen på legitimerad och behörig personal och prognostiserad befolkningsökning för barn i förskole- och grundskoleålder. Pandemins effekter har varit många för nämndens verksamheter. Det som tas med från pandemin är att förändring kommer vara ett normaltillstånd framledes och att verksamheterna behöver struktur, processer och rutiner för detta. Möjligheter och utmaningar är många för nämnden under planperioden där kompetensförsörjning, befolkningsökning, lokalförsörjning, digitalisering, skolbibliotek, grundskolegårdar och trygghet och studiero är de största utmaningarna.
	Barn- och familjenämnden arbetar med målsättning att effektivisera, samordna och tänka nytt utifrån målsättningarna för verksamheten.
	Förslag till beslut
	Beslutet skickas till
	Kommunstyrelsen


	293a8956-3a04-4a58-90f3-5a268f7a1590.pdf
	c6a85ced-f6d8-4be7-9f51-ca271a9f7304.pdf
	81615bc2-0ee1-4be3-8ab5-c7cb81b86b72.docx
	8be40d32-3177-4449-b070-7b3aae25777a.docx
	Delårsrapport 2021 för barn- och familjenämnden
	Ärendebeskrivning
	I enlighet med kommunens ekonomiska styrprinciper ska nämnderna lämna en delårsrapport med prognos om ekonomiskt utfall för året till kommunfullmäktige.
	Beslutsunderlag
	Sifferbilaga delårsbokslut 2021
	Beredning
	Barn- och familjenämndens ekonomiska utfall till och med augusti visar på ett överskott om 23,2 miljoner kronor. De främsta anledningarna till det ackumulerade överskottet är lägre kostnader för placeringar inom socialtjänsten, färre barn och elever än budgeterat i utbildningsverksamheterna samt bidrag för kompensation för sjuklöner.
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	Syftet med den föreslagna detaljplanen är att skapa förutsättning för utveckling av BioGaias fabrik på gräsytan mellan nuvarande fabrik och Källebergsskolan. Idag används gräsytan som bollplan både under rast och för undervisning i idrott- och hälsa. Den nya detaljplanen behöver tillgodose fortsatt goda kommunikationer för gångare och cyklister genom området samt hanteringen av dagvatten och skyfall inom området. Förslaget om fabriksbygge går emot översiktsplanens utpekande av området som grönområde
	Beslutsunderlag
	Planbeskrivning, samråd för fastigheten skatan 10
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	Nya förutsättningar för skolan
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	Den förlorade gräsytan kompenseras till viss del av den allaktivitetsyta som presenteras öster om tennishallen, den yta som planeras bli allmän mark och park. Denna yta kommer kunna fungera som både gräsyta för exempelvis bollek tillika ta hand om vatten vid större skyfall. Den föreslagna parkytan är för liten för att kunna användas på ett funktionellt sätt för undervisning i idrott och hälsa. Skolans verksamhet skulle gynna som parkmiljön kunde ta större yta i anspråk. För att säkerställa dess storlek skulle tennisplanerna kunna omlokaliseras.
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	Uppföljning av elevernas kunskapsutveckling och möjligheter att nå målen, höstterminen 2020läsåret 2020/2021
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Beredning
	Skolorna vidtar åtgärder utifrån de förbättringsområden som rapporten visar.
	Förvaltningen följer upp vidtagna och planerade åtgärder inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet.
	Förslag till beslut
	Beslutet skickas till
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	Rapportering av elevernas trygghet och studiero för läsår 2020/2021
	Ärendebeskrivning
	Under mars 2020 genomfördes en enkätundersökning om elevers trivsel och arbetsmiljö i skolan. Enkäten besvarades av elever i årskurs 3-9. Syftet med enkäten är att undersöka elevernas trygghet och studiero samt deras upplevelse av delaktighet och inflytande.
	Beslutsunderlag
	Rapport - Elevers trygghet och studiero, läsåret 2020/2021
	Beredning
	Skolorna vidtar åtgärder utifrån de förbättringsområden som enkäten visar. Förvaltningen följer upp vidtagna åtgärder inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet.
	Förslag till beslut
	Beslutet skickas till
	Barn och Utbildning
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	Elevernas trygghet och studiero läsåret 2020-202121
	Trygghet och studiero är betydelsefullt för hur eleverna kommer att lyckas nå målen för utbildningen. Strukturerad och varierad undervisning, tillitsfulla relationer mellan lärare och elever samt ett aktivt värdegrundsarbete är förutsättningar för detta. Enligt skollagen ska alla elever tillförsäkras en trygg och stödjande skolmiljö. Det är skolan och ytterst rektorns ansvar att skapa trygghet och studiero.
	Varje vårtermin genomförs en enkätundersökning i kommunens skolor med fokus på elevernas trivsel och arbetsmiljö i årskurs 3-9. Syftet med enkäten är att undersöka elevernas trygghet, studiero, trivsel och arbetsmiljö i skolan. Enkäten films i två versioner: en för årskurs 3—6 och en för årskurs 7-9.
	Även grundsärskolan genomför elevenkäten. Någon särskilt analys utifrån vad just eleverna på grundsärskolan svarar görs dock inte då det är för få elever som svarar på enkäten. Däremot arbetar grundsärskolan med sitt eget resultat precis som alla andra skolor gör.
	Samtliga skolor har analyserat enkätresultaten på klass och skolnivå. Eleverna är med i analysen i sina egna klasser, men analyser görs också i skolornas elevråd och/eller likabehandlingsgrupp. Även elevhälsoteamet arbetar med att analysera resultaten. Utifrån dessa analyser planerar skolorna nya åtgärder för att ytterligare öka tryggheten och studieron på samtliga skolor.
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