
Kallelse

Kallelse till sammanträde med Barn- och 
familjenämnden

Datum och tid:  2021-02-17, klockan  18:00-20:00
Plats:  Stadshuset, sammanträdesrum Sahlin/Möller, (vån 2), Eslöv

Förhinder anmäls till Anton Johansson

Anton.johansson3@eslov.se
0413-626 45

Ordförande
David Westlund (S)
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Kallelse

1. Val av protokolljusterare  

2. Uppdrag och mål för familjeenheten 
(BoF.2020.3095)

Avdelningschef Jörgen 
Larsson 18:05

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Uppdrag och mål för Familjeenheten
 Uppdrag och mål för Familjeenheten

3. Beslut om forsatt distans- och fjärrundervisning 
för årskurs 7-9, Eslövs kommun (BoF.2021.0032)

Biträdande 
förvaltningschef Ann-
Marie Mattsson 18:10

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; fortsatt distans- och fjärrundervisning för årskurs 7-9, 

Eslövs kommun

4. Beslut om fortsatt distans- och fjärrundervisning 
för språkval årskurs 6, Eslövs kommun 
(BoF.2021.0032)

Biträdande 
förvaltningschef Ann-
Marie Mattsson 18:15

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; fortsatt distans- och fjärrundervisning för språkval 

årskurs 6, Eslövs kommun

5. Rapport med plan för att undvika lägre 
måluppfyllelse till föjd av covid -19 - Elevernas 
kunskapsutveckling och möjlighet att nå målen 
(BoF.2020.3071)

Biträdande 
förvaltningschef Ann-
Marie Mattsson 18:20

Beslutsunderlag
 Rapport med plan för att undvika lägre måluppfyllelse pga covid-19 - 

Elevernas kunskapsutveckling och möjligheter att nå målen

6. Kvalitetssammanfattning av kommunal Biträdande 
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fritidsverksamhet (BoF.2020.0037) förvaltningschef Ann-
Marie Mattson 18:30

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Godkännande av kvalitetssammanfattning av 

kommunal fritidsverksamhet
 Kvalitetssammanfattning av kommunal fritidsverksamhet

7. Information om alternativ för ersättningslokaler 
under nya Sallerupskolans byggtid (BoF.2020.3072)

Utredare Per Jönsson 
18:45

Förslag till beslut
 

Beslutsunderlag
 Alternativ för ersättningslokaler under nya Sallerupskolans byggtid
 Barnkonsekvensanalys Sallerupskolan
 Situationsplan Källeberg
 Tidplan evakuering Sallerupskolan
 Situationsplan Sallerup Etapp 2
 Situationsplan Sallerup Etapp 1
 Ersättningslokaler under byggtiden för nya Sallerupskolan

8. Uppföljning av det systematiska 
brandskyddsarbetet (BoF.2021.0038)

Förvaltningschef 
Kerstin Melén-
Gyllensten 19:15

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet
 Reviderad -Handlingsplan för systematiskt brandskyddsarbete- Barn och 

Familjenämnden

9. Uppföljning av intern kontrollplan 2020 
(BoF.2021.0039)

Ingen dragning 19:20

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Uppföljning av intern kontrollplan 2020
 Plan för granskning av intern kontroll 2020

10. Antagande av handlingsplan för statsbidrag för 
likvärdig skola (BoF.2021.0152)

Förvaltningsekonom 
Helena Tausson 19:40
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Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Antagande av handlingsplan för statsbidraget 

Likvärdig skola 2021
 Plan för en skola med förbättrad likvärdighet i Eslövs kommun 2021

11. Bokslut 2020 för barn- och familjenämnden 
(BoF.2021.0040)

Förvaltningsekonom 
Helena Tausson 19:25

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Bokslut 2020 barn- och familjenämnden
 Bokslutsrapport 2020 för barn- och familjenämnden
 Bilaga måluppfyllelse under mandatperioden för barn- och 

familjenämnden
 Tabellbilaga till bokslut för barn- och familjenämnden

12. Ekonomisk månadsrapport januari 2021 
(BoF.2021.0020)

Ingen dragning 19:40

Beslutsunderlag
 Ekonomisk månadsrapport januari 2021

13. Redovisning av delegeringsbeslut 2021 
(BoF.2021.0019)

 19:45

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Redovisning av delegeringsbeslut januari 2021
 Sammanställning av delegeringsbeslut inom Resursavdelningen, 

familjerätt, januari 2021
 Sammanställning av delegeringsbeslut inom Resursavdelningen, 

utredningsenheten, januari 2021
 Sammanställning av beslut att ej inleda ärenden, postlista 

Resursavdelningen, januari 2021
 Sammanställning av beslut att ej inleda ärenden, postlista 

Resursavdelningen, januari 2021
 Sammanställning av anmälningar om kränkande särbehandling, januari 

2021

14. Anmälningar för kännedom  

BoF.2020.0007-8 LOSAM-protokoll förskolan 2020-12-14
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BoF.2020.0007-7 LOSAM-protokoll förskolan 2020-11-16

BoF.2020.0007-6 LOSAM-protokoll förskolan 2020-10-05

BoF.2020.0007-5 LOSAM-protokoll förskolan 2020-08-24

BoF.2021.0143-1 Kommunstyrelsens beslut § 7 Förslag till riktlinjer för 
det minoritetspolitiska arbetet

BoF.2021.0143-2 Riktlinjer för minoritetspolitiskt arbete, antagen

BoF.2021.0169-1 Servicenämndens beslut § 15, 2021 Slutredovisning - 
Investeringsprojekt för Tillbyggnad Hasslebo

BoF.2021.0169-2 Hyresberäkning för tillbyggnad av Hasslebo Förskola

BoF.2021.0169-3 Ekonomisk Slutredovisning av projekt Tillbyggnad av 
Hasslebo förskola

BoF.2021.0168-1 Servicenämndens beslut § 14, 2021 Slutredovisning - 
Investeringsprojekt Ombyggnad av Bergaskolan. 
byggnad R

BoF.2021.0168-2 Hyresberäkning Nya Östra etapp 2 A.

BoF.2021.0168-3 Slutredovisning Nya Östra etapp 2 A.

BoF.2021.0167-1 Servicenämndens beslut § 12, 2021 Förslag att höja 
kommunsens limit för nya leasingavtal för fordon

BoF.2021.0170-1 Servicenämndens beslut § 10, 2021 
Måltidsöverenskommelser 2021

BoF.2021.0170-2 Överenskommelse 2021 Gymnasieskolan

BoF.2021.0170-3 Överenskommelse 2021 Grundskolan

BoF.2021.0170-4 Överenskommelse 2021 Förskola.

BoF.2021.0170-5 Överenskommelse 2021 Äldreomsorg.

BoF.2021.0170-6 Överenskommelse 2021 Daglig verksamhet.

BoF.2021.0153-1 Ändring av studiedag för årskurs 7-9, Eslövs kommun

BoF.2021.0234-1 Remiss om förslag till lekplatsplan för Eslövs kommun

BoF.2021.0234-2 Bilaga 1 Kartmaterial optimerad.
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BoF.2021.0234-3 Bilaga 3 Analys av Eslövs kommun lekplatser

BoF.2021.0234-4 Bilaga 2 Samtal med barn och enkät

BoF.2021.0234-5 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 8, 
2021 Remittering av förslag till lekplatsplan

BoF.2021.0235-1 Strategi för kommunens brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbete, antagen

BoF.2021.0235-2 Kommunfullmäktiges beslut § 5, 2021 Strategi för 
trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete

BoF.2021.0236-1 Kommunfullmäktiges beslut § 13, 2021 Besvarande av 
motion från Benjamin Ülger (KD) angående 
undervisning

BoF.2021.0258-1 Beslut om tillfälligt förordnande som  avdelningschef 
för grundskolan för Barn och Utbildning

BoF.2021.0259-1 Beslut om tillfälligt förordnande som förvaltningschef 
för Barn och Utbildning
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Uppdrag och mål för familjeenheten
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BoF.2020.3095 

2021-01-15
Anette Alvarsson Barn och familjenämnden
Jorgen.Larsson@eslov.se

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

Uppdrag och mål för Familjeenheten

Ärendebeskrivning
Familjeenhetens uppdrag och mål.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse

Beredning
Familjeenheten huvuduppdrag är att verkställa 4.1 beslut enligt Socialtjänstlagen 
(2001:453). Inom verksamheten bedrivs även främjande och förebyggande insatser 
såsom familjens hus med öppen förskola och socialrådgivning, fältverksamhet, råd 
och stödsamtal, kontaktbehandlare kopplat till skolorna, samt barn- och 
föräldragrupper med mera.
Familjeenheten har tagit fram mål för det förebyggande arbetet för att öka tryggheten 
i skola och på fritiden.
Utgångspunkten har varit att:

 Antalet råd och stödsamtal ska öka
 Skolfält ska öka i antal timmar/vecka
 Föräldrastöd erbjuds även digitalt 

Förslag till beslut
- Att nämnden fastställer Familjeenhetens uppdrag och mål för mandatperioden

Beslutet skickas till
Familjeenheten
Utredningsenheten
Barn och elevstödsenheten

Kerstin Melén Gyllensten Jörgen Larsson
Förvaltningschef Avdelningschef
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FAMILJEENHETEN
Uppdrag och mål för Familjeenheten
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Bakgrund

Familjeenheten huvuduppdrag är att verkställa 4.1 beslut enligt 
Socialtjänstlagen (2001:453). Inom verksamheten bedrivs även främjande 
och förebyggande insatser såsom familjens hus med öppen förskola och 
socialrådgivning, fältverksamhet, råd och stödsamtal, kontaktbehandlare 
kopplat till skolorna, samt barn- och föräldragrupper med mera.
I texten som följer beskrivs de utvecklingsområden Familjeenheten arbetar 
med, samt i punktform mål för dessa.
Visionen följer det politiska handlingsprogrammet ”Tryggt och hållbart för 
framtiden”.

1. Stöd till familjer
Familjeenheten erbjuder råd och stöd (serviceinsatser) till föräldrar med 
barn 0-18 år. Syftet är att erbjuda ett lättillgängligt och tidigt stöd till 
föräldrar som upplever bekymmer kring sina barn och i föräldrarollen.
Det är en viktig service till medborgarna och ett sätt att stärka barn och 
ungas uppväxtvillkor och på sikt förebygga mer ingripande insatser från 
socialtjänsten. 
Målet är att råd och stöd ska vara välkänt på förskolor och skolor och 
utvecklas i ett nära samarbete med bland annat skolans elevhälsa. 
Med ökade resurser kan råd och stöd utökas och inte vara avhängigt av 
inflödet av uppdrag från myndigheten.
Familjeenhetens uppdrag är att i första hand ta emot uppdrag från 
myndigheten och erbjuda insatser på hemmaplan. Intentionen är att fokusera 
på nedan områden vad det gäller uppdrag från myndigheten.

 Fortsätta utveckla strukturer för insatser i ”högriskärenden” och 
organisera arbetet utifrån målgruppens behov.

 Fortsätta utveckla samarbetet med LSS och socialpsykiatrin för 
föräldrar med kognitiva svårigheter med behov av stöd över tid.

 Fortsätta utveckla samarbetet med utredningsenheten gällande 
nyfödda/små barn under utredning i riskzon för placering.
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2. Fältverksamhet 
Fältgruppen arbetar traditionellt med fältverksamhet på kvällar, men även 
med medling, brottsofferstöd, ungdomstjänst och ungdomsvård, råd och 
stödsamtal till ungdomar, riskzonssamtal, samt social insatsgrupp. De två 
sistnämnda i nära samarbete med polisen. Fätgruppen har under 2020 bestått 
av 3 årsarbetare.
Fältgruppen har under det gångna året fokuserat på att utveckla skolfält på 
högstadieskolorna. Arbetssättet är inspirerat av studieresan till Manchester.
Syftet är att finnas på barn och ungas arenor, skapa relationer och i 
samarbete med skolan tidigt fånga upp ungdomar i riskzon. Relationerna 
som skapas i skolan ger förutsättningar för ett meningsfullt fältarbete på 
kvällar. 

 Målet är fortsätta utveckla skolfält och att fältare kan ansvara för 
”sin skola”.

Detta skapar förutsättningar för att utveckla samarbetet på varje 
högstadieskola både med elevhälsan, Elofpedagoger och pedagogisk 
personal. Det är viktigt att det insatser som utvecklas blir ett komplement 
till skolans arbete och ansvar.

 Familjeenheten ser också ett behov av att fokusera på de lägre 
åldrarna då vi ser att övergången mellan årskurs 6 och 7 är kritisk 
och frånvaron ökar på högstadiet. Det finns dessutom en tendens till 
att skolfrånvaro kryper ner i åldrarna

3. Generellt föräldrastöd 
Generellt föräldrastöd såsom föräldragrupper är en viktig del i 
Familjeenhetens uppdrag och det förebyggande arbetet.

 Intentionen är att utveckla det generella föräldrastödet och skapa en 
tydlig röd tråd för föräldrar med barn 0-18 år i samverkan med 
skolans elevhälsa.

Det är även viktigt hitta nya arenor/former och satsa på marknadsföringen 
baserat på forskning. 

4. Kulturkompetens
På Familjeenheten finns behov av ökat språk och kulturkompetens för att 
matcha barn och föräldrars behov både i det generella föräldrastödet och i 
insatser på indikerad nivå.

 Ökad kunskap kring utmaningar för föräldrar och barn som inte har 
det svenska språket för att på så sätt bättre kunna var stöd i 
föräldrarollen och barn och ungas situation. 
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5. Digitala möten
I samarbete med kommunens IT strateg använda fler digitala verktyg för att 
kommunicera med medborgaren på ett säkert och enkelt sätt.

 Utveckla arbete med digitala kanaler för att kunna möta 
målgruppens behov både på generell och indikerad nivå.

Effektmål

 Antalet råd och stödsamtal ska öka
 Skolfält ska öka i antal timmar/vecka
 Föräldrastöd erbjuds även digitalt 
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Beslut om forsatt distans- och 
fjärrundervisning för årskurs 7-9, Eslövs 

kommun

3

BoF.2021.0032
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BoF.2021.0032 

2021-02-11
Barn- och familjenämnden

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

Beslut om fortsatt distans- och fjärrundervisning för 
årskurs 7-9, Eslövs kommun

Ärendebeskrivning
Barn- och familjenämnden föreslås besluta att elever i årskurs7-9, Eslövs kommun, 
med undantag för elever på grundsärskolan, ska fortsätta med undervisning där läraren 
och eleven är åtskilda i rum men inte i tid eller där läraren och eleven är åtskilda i både 
rum och tid. Beslutet föreslås gäller från och med den 18 februari till och med den 28 
februari 2021. 

Beslutet om distans- och fjärrundervisning för årskurs 7-9 innebär att undervisningen 
ska motsvara de garanterade undervisningstimmarna. Beslutet omfattar inte elever på 
grundsärskolan samt elever som i övrigt är sårbara vid distans- och fjärrundervisning.
Besluten fattas efter rekommendation från Smittskydd Skåne och på grund av den 
mycket omfattande smittspridningen i samhället samt bland högstadieelever. 
Besluten fattas med stöd av 2 § 2p och 7 § förordningen om utbildning i vissa 
skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta (2020:115).  

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-02-08, förvaltningschef Kerstin Melén-Gyllensten och 
administrativ chef Amela Selimagic.

Beredning
Regeringen utfärdade den 13 mars 2020 en förordning om utbildning i vissa
skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta (SFS 2020:115).
Förordningen innebär bland annat att en huvudman får besluta att elever ska ges 
undervisning där eleven och läraren är åtskilda i rum men inte i tid, eller är åtskilda i 
båda rum och tid, alltså genom distans- och fjärrundervisning, se 7 § i förordningen. 
Bestämmelsen kan tillämpas av huvudmannen bland annat i den situation då 
huvudmannen utifrån rekommendation från Folkhälsomyndigheten håller en 
skolenhet stängd, se 2 § 4 p. i förordningen. Vid beslut om distans- och 
fjärrundervisning ska även beslut fattas om hur många av de garanterade 
undervisningstimmarna distans- och fjärrundervisningen motsvarar, se 7 § i 
förordningen.
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2 (2)

Förslag till beslut
Barn och familjenämnden beslutar; 
att elever i årskurs 7-9 får delvis distans- och fjärrundervisning. Beslutet omfattar 
alla elever förutom elever på grundsärskolan samt elever som i övrigt är sårbara för 
distans- och fjärrundervisning. Beslutet gäller från och med den 18 februari 2021. 
Successiv återgång till närundervisning beslutas av rektor i samråd med 
avdelningschefen för grundskolan och ska ske utefter respektive skolas 
förutsättningar, dock som längst till och med den 28 februari 2021, samt 

att undervisningen ska motsvara de garanterade undervisningstimmarna enligt 
timplan.

att paragrafen justeras omedelbart. 

Kerstin Melén- Gyllensten Amela Selimagic
Förvaltningschef Administrativ chef

15 ( 106 )



Beslut om fortsatt distans- och 
fjärrundervisning för språkval årskurs 6, Eslövs 

kommun

4

BoF.2021.0032
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BoF.2021.0032 

2021-02-11
Barn och familjenämnden

 

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

Beslut om fortsatt distans- och fjärrundervisning för 
språkval årskurs 6, Eslövs kommun 

Ärendebeskrivning
Barn- och familjenämnden föreslås besluta att utbildning i språkval i årskurs 6, 
Eslövs kommun, ska fortsätta bedrivas via distans- och fjärrundervisning från och 
med den 18 februari 2021 till och med den 12 mars 2021. Anledningen är att vid 
språkval i Eslöv kommuns skolor samlas elever från upp till fyra olika skolor på 
samma ställe.
Besluten fattas efter rekommendation från Smittskydd Skåne och på grund av den 
mycket omfattande smittspridningen i samhället samt bland högstadieelever. 
Besluten fattas med stöd av 2 § 2p och 7 § förordningen om utbildning i vissa 
skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta (2020:115).  

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-02-09, förvaltningschef Kerstin Melén-Gyllensten och 
administrativ chef Amela Selimagic.

Beredning
Regeringen utfärdade den 13 mars 2020 en förordning om utbildning i vissa
skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta (SFS 2020:115).
Förordningen innebär bland annat att en huvudman får besluta att elever ska ges 
undervisning där eleven och läraren är åtskilda i rum men inte i tid, eller är åtskilda i 
båda rum och tid, alltså genom distans- och fjärrundervisning, se 7 § i förordningen. 
Bestämmelsen kan tillämpas av huvudmannen bland annat i den situation då 
huvudmannen utifrån rekommendation från Folkhälsomyndigheten håller en 
skolenhet stängd, se 2 § 4 p. i förordningen.  
Vid beslut om distans- och fjärrundervisning ska även beslut fattas om hur många av 
de garanterade undervisningstimmarna distans- och fjärrundervisningen motsvarar, 
se 7 § i förordningen.
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Förslag till beslut
Barn och  familjenämnden beslutar;
att utbildning i språkval i årskurs 6, Eslövs kommun, ska bedrivas via distans- och 
fjärrundervisning från och med den 18 februari 2021. Successiv återgång till 
närundervisning beslutas av rektor i samråd med avdelningschefen för grundskolan 
och ska ske utefter respektive skolas förutsättningar, dock som längst till och med 
den 12 mars 2021, samt 

att undervisningen ska motsvara de garanterade undervisningstimmarna enligt 
timplan.

att paragrafen justeras omedelbart. 

Kerstin Melén- Gyllensten Amela Selimagic
Förvaltningschef Administrativ chef
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Rapport med plan för att undvika lägre 
måluppfyllelse till föjd av covid -19 - Elevernas 
kunskapsutveckling och möjlighet att nå målen
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BoF.2020.3071 

2021-01-27
Ulrika Narling Barn- och familjenämnden
+4641362404 
Ulrika.Narling@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

Rapport med plan för att undvika lägre måluppfyllelse 
pga covid-19 - Elevernas kunskapsutveckling och 
möjligheter att nå målen

Ärendebeskrivning
Barn- och familjenämnden gav förvaltningen i uppdrag, (§ 113, 2020-09-16 samt 
§ 8, 2021-01-20) att vid nämndens sammanträde i februari 2021 rapportera om plan 
för att undvika lägre måluppfyllelse på grund av covid-19.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-01-27, förvaltningschef Kerstin Melén-Gyllensten och 
avdelningschef Ulrika Narling.

Beredning
Sverige är ett av få länder i Europa vars grundskolor och grundsärskolor inte stängde 
i samband med att covid-19 pandemin utbröt under våren 2020.
Pandemiutbrottet innebar dock att skolorna ställdes inför en situation med högre 
frånvaro hos såväl elever som personal, vilket har inneburit att skolorna utvecklat 
strategier för att hantera situationen. Det har sedan pandemins utbrott pågått ett 
intensivt arbete för att hantera de omställningar som krävts. Skolorna har haft 
tillgång till bra stöd och riktlinjer från bland annat Skolverket för hur 
omständigheterna kopplade till pandemin ska hanteras. 

Eslövs kommuns grundskolor uppger att de har utvecklat strategier och en god 
beredskap för att hantera en hög lärar-och elevfrånvaro. Skolor berättar hur de i stor 
utsträckning skapat flexibla lösningar för att hantera elevfrånvaro genom att 
förbereda för eller pröva att undervisa elever på distans och/eller genom att förse 
elever med uppgifter och material att arbeta med hemifrån. Denna flexibilitet kan 
tänkas ha mildrat effekten av pandemin, både genom att tillgängliggöra 
undervisningen för elever som annars skulle varit frånvarande och genom att minska 
risken för att elever sprider smitta vidare genom att vara i skolans lokaler med 
symptom. 
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Omständigheterna som pandemin medfört har samtidigt enligt rektorerna inneburit 
påfrestning för lärare och annan personal.

Rektorerna från såväl grundskolan som grundsärskolan beskriver att de tagit fram 
och/eller uppdaterat planer för hur lärarfrånvaro ska hanteras där det framgår vem 
som ersätter vem vid frånvaro. 
Vissa rektorer uppger att de har utökat grundbemanningen under pandemin för att 
ta höjd för eventuell lärarfrånvaro. På vissa skolor har man sett över sin tillgång 
till vikarier och om möjligt anställt egna vikarier samt uppdaterat information till 
vikarierna för att de ska vara insatta i lärarnas planering och ha god kännedom om 
elevgruppen. 

På någon skola har lärare getts möjlighet att undervisa på distans vid milda 
symptom eller om läraren tillhör en riskgrupp. Dessa lektioner genomförs genom 
att annan personal har funnits tillgänglig i klassrummet för att ge stöd.

Rektorer bedömer också att de har god beredskap för att upprätthålla stöd för 
eleverna vid omställningar kopplade till pandemin. Merparten av rektorerna från 
såväl grundskolan som grundsärskolan lyfter fram vikten av samverkan mellan 
lärare och gemensam samplanering i arbetslag/ämneslag för att lärarna ska ha god 
kännedom om varandras planering och ha möjlighet att täcka upp för varandra vid 
frånvaro. Denna planering görs, i många fall i större utsträckning än tidigare, 
tillgänglig digitalt och utformas på ett sådant sätt att det är lätt för andra lärare att 
ta över undervisningen och för elever att vid behov följa med i undervisningen 
hemifrån.

Det framgår också tydligt att det på våra skolor skett ett stort utvecklingsarbete 
vad gäller möjligheter till digital undervisning och att den digitala utvecklingen 
påskyndats av omständigheter kopplade till pandemin. Digitala verktyg och 
system har i större utsträckning gjorts tillgängliga för elever och lärare.

Rektorerna har gjort en analys av hur kunskapsresultaten har påverkats av 
omständigheter kopplade till pandemin, och de menar att resultaten inte har visat 
på någon större påverkan. Däremot har vissa moment i undervisningen fått skjutas 
upp, främst av smittskyddsskäl. 

Skolorna fortsätter med sitt pågående arbete för att undvika lägre måluppfyllelse 
för våra elever på grund av covid-19. Varje skola ska också analysera sina resultat 
och förbättra arbetet ytterligare kring elevernas kunskapsutveckling.

Förslag till beslut
- Barn- och familjenämnden godtar förvaltningens rapport.

Kerstin Melén-Gyllensten Ulrika Narling
Förvaltningschef Avdelningschef grundskolan

21 ( 106 )



Kvalitetssammanfattning av kommunal 
fritidsverksamhet

6

BoF.2020.0037
   

22 ( 106 )



BoF.2020.0037 

2021-01-26
Ulrika Narling Barn- och familjenämnden
+4641362404 
Ulrika.Narling@eslov.se 
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Telefon: 0413-620 00  |  E-post: myndighetsbrevlåda@eslov.se  |  www.eslov.se

Kvalitetssammanfattning av kommunal 
fritidsverksamhet

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har fått i uppdrag av barn- och familjenämnden att presentera 
kvalitetssammanfattning av kommunal fritidsverksamhet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-01-26, förvaltningschef Kerstin Melén-Gyllensten och 
avdelningschef Ulrika Narling.
Rapport – Kvalitetssammanfattning av kommunal fritidsverksamhet.

Beredning
Denna kvalitetssammanfattning är en del av det systematiska kvalitetsarbetet i Eslövs 
kommuns grundskolor. Här presenteras en övergripande bild över delar av det arbete 
som sker på våra skolor och de resultat som nåtts. Kvalitetssammanfattningen är en 
del i arbetet med att uppfylla de krav som ställs på huvudmannen om att systematiskt 
och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen (skollagen 4 kap. 3 §, 
2010:800). 

Rapporten är tänkt att bidra till en förståelse av vad som händer i våra fritidshem och 
varför, samt till att synliggöra det arbete som görs, vilka förändringar som genomförs 
och vad dessa förändringar verkar leda till. 

Förslag till beslut
- Barn- och familjenämnden godtar förvaltningens rapport.

Kerstin Melén Gyllensten Ulrika Narling
Förvaltningschef Avdelningschef grundskolan
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Kvalitetssammanfattning av kommunal 
fritidsverksamhet
Syftet med kvalitetssammanfattning av kommunal fritidshemsverksamhet är 
att redovisa resultat, analys och åtgärder. 

Denna kvalitetssammanfattning är en del av det systematiska 
kvalitetsarbetet i Eslövs kommuns grundskolor. Här presenteras en 
övergripande bild över delar av det arbete som sker på våra skolor och de 
resultat som nåtts. Kvalitetssammanfattningen är en del i arbetet med att 
uppfylla de krav som ställs på huvudmannen om att systematiskt och 
kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen (Skollagen 4 kap. 
3 §, 2010:800). 

Rapporten är tänkt att bidra till en förståelse av vad som händer i våra 
fritidshem och varför, samt till att synliggöra det arbete som görs, vilka 
förändringar som genomförs och vad dessa förändringar verkar leda till. 

1. Fritidshemmets uppdrag

Fritidshemsverksamheten är en del av skolväsendet och styrs av skollagen 
(SFS 2010:800) och läroplanen (läroplanens fjärde del). 2016 fick 
fritidshemmet en egen del i läroplanen med syfte och centralt innehåll. 
Läroplanens fjärde del ska tillsammans med den första och andra delen vara 
utgångspunkt för undervisningen i fritidshemmet. Fritidshemmet ska enligt 
Skolverket stimulera elevernas utveckling, fördjupa deras kunskaper och 
erfarenheter och ge en meningsfull fritid och social gemenskap. 

Utbildningen ska ta hänsyn till elevernas behov, intressen och erfarenheter 
och ska även anpassas efter deras olika förutsättningar. Eleverna ska få 
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möjlighet att träna på demokrati, inflytande och ansvar i praktiken. Lek, 
rörelse och skapande aktiviteter är viktigt. Fritidshem erbjuds elever i 
förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Från och med sex års ålder till 
och med vårterminen då eleven fyller 13 år ska barn få plats i fritidshem i 
den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas arbete eller studier,  
eller om eleven har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. 
Barn ska också få plats i andra fall om de av fysiska, psykiska eller andra 
skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av fritidshem.

2. Förutsättningar

Andelen årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning är relativ hög inom 
Eslövs kommuns fritidshemsverksamhet om vi jämför med riket. Eslövs 
kommuns fritidshem har ca 50% behöriga fritidspedagoger att jämföra med 
ca 37% i riket. 
 

Eslövs kommun Riket
Andel inskrivna barn 
av samtliga barn

77,4% 83,4%

Andel utbildade 
pedagoger

54% 37%

Antal barn 
/årsarbetstagare

20,3 20,7

Antal barn/anställd 11,0 12,3

Antal elever per 
avdelning

47,0 37,6

Genomsnittet för elevgrupper i Eslövs kommuns fritidshem är hög i 
jämförelse med riket. Fritidshemmen i kommunen har jämfört med riket 
genomsnittligt antal barn per årsarbetstagare. 

Avseende personaltäthet finns två olika mått, dels antal elever per anställd 
och dels antal elever per årsarbetare. När det gäller antal elever per 
årsarbetare tas ingen hänsyn till barnens vistelsetid i fritidshemmet. I det 
andra måttet – inskrivna elever dividerat med antal anställda omfattas elever 
oavsett vistelsetid och antal anställda oavsett tjänstgöringsgrad.
En jämförelse mellan Eslövs kommun och riket visar på en god 
personaltäthet avseende antal barn/anställd. 
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3. Lärande

Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och 
lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att 
undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och 
erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare 
genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna 
erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som 
integrerar omsorg och lärande.

Det centrala innehållet för fritidshemmet omfattar 4 övergripande områden;

- Språk och kommunikation
- Skapande och estetiska uttrycksformer
- Natur och samhälle
- Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

3.1 Språk och kommunikation

Samtliga fritidshem har arbetat med språk och kommunikation på olika sätt, 
t ex genom spel, dramalek och digitalt berättande med hjälp av i-pads. 
Andra sätt att arbeta med elevernas språkinlärning har varit att skapa 
tillfällen där elever får berätta och beskriva sina tankar och upplevelser för 
varandra och för vuxna.

Även våra fritidshem har tillgång till våra skolbibliotek. Läsning är en viktig 
del i såväl språkutveckling som i arbetet med normer och värden. 
Grundsärskolans fokusmål är att alla elever är lika viktiga både de som kan 
kommunicera med talat språk och de som kommunicerar med tecken eller 
bilder.

3.2 Skapande och estetiska uttrycksformer

Eslövs kommuns fritidshem ger eleverna goda möjligheter och 
förutsättningar för skapande genom olika uttrycksformer. Fritidshemmen 
använder olika material, redskap och tekniker i arbetet. Pedagogerna 
försöker så långt som möjligt få barnen att använda sin fantasi för att tänka 
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ut vad de vill skapa och sedan göra en eventuell ritning, mäta och planera 
hur arbetet ska utföras i t ex trä, tyg, lera, kartong etc.

Fritidshemmen använder sig av specialsalar i den mån de finns tillgängliga, 
såsom slöjdsalar och hemkunskapssal. 

3.3 Natur och Samhälle

Genomgående lyfts det dagliga samtalet och situationsanpassade lärandet 
fram när det gäller arbetet med demokratiska värderingar och principer. Det 
är i det som händer som personal tar tillfället i akt, t ex när det gäller hur 
konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt. Genom såväl samtal i grupp 
som individuellt utvecklas förmågan till socialt samspel och träning ges i 
hur man är med varandra, hur vi vill att en kamrat ska vara och vilka ord 
man använder och inte använder.

Flera fritidshem arbetar med elevernas delaktighet, framförallt på 
avdelningarna för de äldre eleverna. Eleverna uppmuntras till att ta egna 
initiativ till aktiviteter samt att ta stort eget ansvar. Detta som ett led i 
utskolningen från fritidshemmet.

Fritidhemmens utmaningar är att tillsammans med eleverna finnas ute i vårt 
samhälle, göra besök på arbetsplatser och samarbeta med föreningar.  

3.4 Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

Lekar och utevistelse har stort utrymme i fritidshemmens verksamhet 
oavsett årstid och samtliga fritidshem har daglig utevistelse med 
vuxennärvaro. Olika sätt att för att få barnen delaktiga i planering och val av 
aktiviteter har använts på de olika fritidshemmen. 

Aktiviteter som genomförs är allt från att utforska närområdet runt 
fritidshemmet/skolan, lekar i skogen med klättring och balans som naturliga 
inslag till kurragömma, hopprep, fotboll och bandy. De fritidshem som har 
möjlighet nyttjar också närbelägen idrottshall för lek och fysisk aktivitet. 

Sammanfattningsvis genomför samtliga fritidshem dagliga aktiviteter för att 
uppmuntra till rörelse och pulshöjande aktiviteter. Hälsa och rörelseglädje 
ses som en viktig del av fritidshemmens uppdrag och genom utevistelse och 
aktiviteter i idrottshallar har elevernas intresse och lust till rörelse 
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stimulerats. Det märks också att man börjat använda sig av det nya kapitlet i 
läroplanen när det gäller hur man skall jobba kring kunskapsområdet. 

4. Normer och värden

Samtliga fritidshem ger stort utrymme till arbetet med normer och värden i 
sin verksamhet. Arbetet genomsyrar den dagliga verksamheten genom lek, 
samarbetsövningar, sällskapsspel och genom att personalen hjälper eleverna 
att hantera de konflikter som ibland uppstår när barn leker och lär 
tillsammans. 

Diskussioner förs kontinuerligt med barnen om värderingar och attityder 
utifrån allas lika värde, Andra aktiviteter i arbetet med normer och värden 
har varit att arbeta med elevernas förmåga att lyssna på och ta hänsyn till 
varandra, att de ska vara rädda om varandra och saker och visa omsorg om 
närmiljön. 

De vardagliga samtalen mellan pedagogerna och eleverna utifrån 
situationsanpassat lärande är en betydelsefull del av arbetet med normer och 
värden, att möta eleverna i de dagliga situationer, funderingar och frågor 
som uppstår. 

5. Utvecklingsområden 21/22

- Det systematiska kvalitetsarbetet i fritidshemmen behöver utvecklas 
även om det är tydligt att olika enheter/avdelningar kommit olika 
långt. Kopplingen till läroplanens centrala innehåll för 
fritidshemmen har kommit en god bit på väg. Uppföljning och 
utvärdering/analys av genomförda aktiviteter behöver stärkas. I vårt 
nya kvalitetssystem Hypergen har inte fritidshemmet fått en egen del 
vilket rektorerna lyft. En plan för detta ska tas fram i rektorsgruppen. 

- Grundskolorna behöver utveckla rutiner för hur skolan och 
fritidshemmet samarbetar kring anpassningar för individen i syfte att 
nå en högre måluppfyllelse. Inom fritidshemmens verksamhet finns 
en stor potential att komplettera skolans arbete så att måluppfyllelsen 
för eleverna ökar. Genom att stärka samarbetet kring individens 
behov skulle fritidshem och skola tillsammans kunna öka elevernas 
möjlighet att få stöd och stimulans som kompletterar 
ämnesundervisningen i skolan.
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- Utveckla samverkan/samarbete med omvärlden – företag, föreningar 
etc. Här finns mycket att utveckla och detta måste vara en prioriterad 
del i verksamheten då det är viktigt att introducera barnen på 
fritidshemmen vad samhället har att erbjuda efter fritids.

- Arbeta vidare med att öka elevernas delaktighet, även i lägre ålder. 

- Fortsatt kompetensutveckling inom digitala verktyg för språk- och 
kunskapsutvecklande arbetssätt på fritidshemmet.

Ulrika Narling 
Avdelningschef
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Alternativ för ersättningslokaler under nya 
Sallerupskolans byggtid - information

Ärendebeskrivning
En ny större grundskola ska byggas på samma plats där nuvarande Sallerupskolan 
ligger. Detta sedan det framkommit att andra placeringar på skoltomten är sämre och 
dyrare. Skoltomten är det enda stället inom stadsdelen som inte kräver ny detaljplan 
för att kunna bygga en ny skola, platsen är idealisk och sporthallen ligger intill. 
Under de två år som beräknas för rivning och byggande av ny skola ska 
verksamheten bedrivas i andra lokaler. Ett förslag med paviljonger på skoltomten för 
hela skolan har avslagits av kommunfullmäktige och Servicenämnden gavs då i 
uppdrag att återkomma med mindre ekonomiskt betungande förslag. Detta har gjorts 
och frågan bereds av en tjänstemannagrupp under kommunledningskontorets ledning 
och ska ingå i lokalförsörjningsplanen för 2022- 2026. Förslaget till 
lokalförsörjningsplan kommer att remitteras för yttrande till samtliga berörda 
nämnder under våren. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Barn och Utbildning.
Utredning från Barn och Utbildning.
Barnkonsekvensanalys.
Ekonomisk sammanställning över de olika förslagen till ersättningslokaler.
Situationsplaner för paviljonger vid Sallerupskolan och för 
Källebergskolan/Bergaskolan.
Tidplan för projektet.

Beredning
Servicenämndens förslag har bedömts som mindre bra för skolverksamheten av Barn 
och Utbildning. Som ett led i beredningen av ärendet har olika alternativa lokaler för 
delar av Sallerupskolans verksamhet identifierats och bedömts av den 
kommungemensamma arbetsgruppen, som därefter tagit fram ett förslag som innebär 
en kombination av paviljonger och Källebergskolan. Arbetsgruppens förslag innebär 
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bättre förutsättningar för verksamheten än Servicenämndens förslag och lägre 
kostnader än det renodlade paviljongalternativet. Barn och Utbildning förordar 
arbetsgruppens förslag.

Förslag till beslut
- Barn- och familjenämnden godkänner informationen och kommer att ta ställning i 

frågan i sitt yttrande över förslaget till lokalförsörjningsplan.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Kerstin Melén-Gyllensten Per Jönsson
Förvaltningschef Utredare
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Barnkonsekvensanalys för tillfälliga lokaler för Sallerupskolan 
under byggtiden för ny skola

Arbetsgrupp
Följande personer har tagit fram detta underlag: 
Annette Rosenhall, rektor och resursperson i barnrättsfrågor
Carolina Åkesson, rektor och resursperson i barnrättsfrågor
Per Jönsson, utredare vid förvaltningen Barn och Utbildning
Erik Lensell, projektledare vid förvaltningen Barn och Utbildning

Bakgrund
Nuvarande Sallerupskolan ska enligt beslut i kommunfullmäktige rivas och ersättas av en 
ny skola med större kapacitet (ökar från 2 till 3 parallellklasser i varje årskurs) på samma 
plats. Detta kommer att ge plats för det ökade antalet skolbarn i mycket lämpliga lokaler i 
barnens närmiljö. Nuvarande skola har inte kapacitet för alla elever (temporära lösningar 
används för att lösa situationen) och har brister i utformning och fysisk miljö. Barnen och 
pedagogerna har varit delaktiga i utformning av lokaler och utemiljö och beslutet är 
uppenbart till gagn för de berörda barnen. 

Genomförandet av beslutet får emellertid konsekvenser som behöver analyseras ur ett 
barnperspektiv. Rivning och byggande av ny skola beräknas ta c:a två läsår och under 
denna tid måste skolan ha sin verksamhet någon annanstans. Ett förslag om att bedriva 
skolverksamheten i hyrda paviljonger på skolans nuvarande idrottsyta har avslagits av 
kommunfullmäktige och Servicenämnden fick i uppdrag att utreda billigare alternativ. 
Detta är gjort och utredningen ska nu kompletteras och breddas med bl.a. en 
barnkonsekvensanalys som underlag inför ett slutgiltigt beslut, där ekonomi, konsekvenser 
för barn, markanvändning och andra faktorer vägs in.

En ambition i lokalplaneringen är att senare kunna använda åtminstone vissa av lokalerna 
tillfälligt även för Västra skolan och Fridasroskolan som båda ska moderniseras och 
renoveras inom överskådlig tid.

Kartläggning och beskrivning
Skollagen. Enligt skollagen råder skolplikt och rätt till utbildning. Fritidshem ska erbjudas 
utifrån familjens och barnets behov. Barnets bästa ska vara utgångspunkten för all 
verksamhet som omfattas av skollagen. 
Beträffande lokaler står följande i skollagen ”För utbildningen ska de lokaler och den 
utrustning finnas som behövs för att syftet med utbildningen ska kunna uppfyllas”. 
I lagen anges också att ”Varje kommun är skyldig att vid utformningen av sin grundskola 
beakta vad som är ändamålsenligt från kommunikationssynpunkt för eleverna”. 
Rätt till skolskjuts föreligger om det ”behövs med hänsyn till färdvägens längd, 
trafikförhållanden” m.m.

Barnkonventionen. Följande artiklar är de som är mest relevanta i detta fall: 
3.   Barnets bästa
6.   Rätt till utveckling m.m,

2021-01-21
Per Jönsson
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12. Rätt att uttrycka sin mening och att hänsyn tas till barnets mening.
28. Rätt till utbildning.
31. Rätt till lek, vila och fritid.

Bygglagstiftning. En mängd bestämmelser finns kring ljud, ljus, tillgänglighet, fysisk 
säkerhet, lokalens lämplighet m.m. som bland annat kontrolleras vid bygglovsgivning.

Boverket har utformat allmänna råd för grund- och förskolors utemiljö.

Forskning och kunskap 
Bestämmelserna i bygglagstiftningen och i Boverkets allmänna råd bygger på forskning 
och kunskap. 
Lokalt i Eslöv har den erfarenhetsbaserade kunskap som finns i organisationen tagits 
tillvara vid utformningen av lokalprogram för förskolor och grundskolor. 

Inhämtning av åsikter och synpunkter
Barnens åsikter fångas upp via skolans ordinarie organisation med klassråd och elevråd 
där alla elever får en möjlighet att tycka till. 

Skolpersonalens åsikter fångas upp via arbetsplatsträffar och särskilda möten för 
information och diskussion i frågan inom skolan.

Vårdnadshavares åsikter fångas upp genom att information skickas ut på skolans 
lärplattform It´s learning där alla vårdnadshavare nås. Vårdnadshavares tankar och 
synpunkter samlas in via samrådsrepresentanter som kommer att ha kontakt med 
skolledningen. Vårdnadshavare är även välkomna att ta direktkontakt med skolledning för 
att framföra sina tankar.

Återkoppling har skett genom att skolledningen gjort en sammanfattning av elevers, 
personalens och vårdnadshavares tankar så här långt och skickar ut på It´s learning. Denna 
sammanställning har även förmedlats till kommunens arbetsgrupp.

Analys och prövning 
De barn som berörs är främst elever vid Sallerupskolan. Beroende på vilka alternativa 
lokaler som avses kan även barn vid Nya Östra skolan och Källebergskolan, barn på 
Norrevångsskolan, barn vid Karlavagnens förskola och barn på ”ny förskola 
Skogsgläntan” beröras. 

Alternativa tillfälliga lokaler och konsekvenser för barnen
Paviljonger vid Sallerupskolan. En kompakt byggnad i två till tre plan på nuvarande 
fotbollsplan skulle ge goda lokaler för verksamheten. Nuvarande lokaler i Jonasbo och vid 
sporthallen avses fortsätta att användas under byggtiden, liksom själva sporthallen.
Fördelar är att eleverna är på sin invanda plats och själva kan ta sig till och från skolan i 
samma omfattning som nu. Skolan förblir sammanhållen geografiskt. 
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Nackdelar är att man kommer att vistas intill en byggarbetsplats under hela tiden med 
störningar från bygget (buller och vibrationer) och transporter. Tillgången till 
utemiljö/skolgård och ytor för idrottsundervisning kommer att vara mycket begränsad 
under hela byggtiden. 
Detta förslag har redan förkastats av kommunfullmäktige och kommer inte att 
analyseras vidare.

Källebergskolan som huvudsaklig lokal. 
Det är detta förslag som har utretts av kommunens fastighetsavdelning och som ska 
kompletteras innan beslut fattas.
Skolan och utemiljön kan anpassas för låg- och mellanstadieverksamhet och kan då 
ianspråktas hösten 2022. Nuvarande lokaler i Jonasbo och vid Sallerups sporthall avses 
fortsätta att användas under byggtiden, liksom själva sporthallen. Källebergskolan rymmer 
upp till 9-10 klasser och eventuellt en matsal. Lokalerna kompletteras med slöjd (och 
eventuellt 2 klassrum) i Teknikcentrum två hundra meter från Källebergskolan och kan 
även kompletteras med 3 klassrum och matsal i Bergaskolan, där även Nya Östra skolan 
och Källebergskolans nuvarande verksamhet kommer att ha sina lokaler. 
Fördelar är att de yngsta eleverna kan vara kvar i sitt invanda område och en del 
fritidshemsverksamhet kan också vara kvar. Källebergskolan och Bergaskolan har bra 
lokaler och en acceptabel utemiljö kan ordnas vid Källebergskolan. Slöjdsalarna i 
Teknikcentrum är mycket bra.
Nackdelar är att skolan blir uppdelad, dels mellan Sallerupsområdet och 
Bergaskolområdet, och dels inom respektive område. Eleverna kan svårligen ta sig till 
Bergaskolområdet själva utan måste troligen bussas. De måste även bussas till och från 
idrottslektionerna som kommer att vara vid Sallerupshallen (det finns inte plats i 
idrottslokalerna på Berga). 
Elevgrupper från nuvarande Nya Östra skolan, Källebergskolan och Sallerupskolan 
blandas på Bergaskolområdet. Det är svårt att på förhand veta i vilken mån detta skulle 
innebära en nackdel.

Möjliga komplement som eventuellt kan användas för att minska behovet av andra 
tillfälliga lokaler.
Dessa alternativ är inte tillräckligt utredda i nuläget. 
Karlavagnens förskola fF.d. Nunnebo) Det är möjligt att flytta verksamheten i 
Karlavagnen till Nya Skogsgläntans förskola när denna är klar, enligt planeringen maj 
2022. Lokalen kan rymma upp till 3 klasser i bra lokaler och har en begränsad men bra 
utemiljö som är möjlig att utvidga på angränsande parkmark. Behovet av andra 
ersättningslokaler minskar i motsvarande utsträckning. Det har under arbetets gång visat 
sig att det är osannolikt att Skogsgläntan blir färdig i tid. Detta alternativ bortfaller 
därmed.

Paviljonger vid Sallerupskolan. Lämpligaste placering bedöms vara på en del av 
fotbollsplanen. Paviljongerna bör ha plats för 5 klasser med komplementlokaler för 
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fritidshemsverksamhet, personalutrymmen och rum för administration och elevhälsa. 
Önskvärt är även matsal och mottagningskök, men det är möjligt att äta i klassrummen för 
verksamhetens del. Tillsammans med Jonasbo och sporthallen möjliggör det att åk f-3 och 
fritidshemsverksamhet finns kvar i området under byggtiden. Åk 4-6 bereds plats i på 
Källebergskolan.
Fördelar är att fler barn kan stanna i närområdet och själv ta sig till och från skolan. Alla 
barn med fritidshem kan börja och sluta dagen i närområdet vilket underlättar familjernas 
vardag. Färre barn behöver bussas till skolan. 
Behovet av andra ersättningslokaler minskar vilket i Källebergsalternativet innebär att alla 
klasser får plats i Källebergskolan och med god tillgång till komplementlokaler. Bussning 
till idrott minskar också i detta alternativ.
Nackdelar kan vara att eleverna på Sallerupsområdet delas upp i flera byggnader. Dessa 
ligger dock nära varandra och gemensam utemiljö kan skapas.  

Paviljonger Norrevång
Befintliga paviljonger med tre klassrum Blir lediga när Norrevångsskolans tillbyggnad blir 
klar.
Fördelar är att lokalerna är anpassade för verksamheten och att tillgång till utemiljö finns. 
Nackdelar är att Sallerupskolan delas upp geografiskt på ett ställe till och att utemiljön 
måste delas med andra elever. Bussning krävs.
Arbetsgruppen rekommenderar inte detta alternativ

Norrebo förskola
Plats för 4 klasser i Norrebo (om lokalen inte behövs som ersättningslokal för någon 
förskola).
Fördelar svårt att se några ur ett barnperspektiv.
Nackdelar är att Sallerupskolan delas upp geografiskt på ett ställe till och att utemiljön 
måste delas med förskolebarnen på Nya Norrebo. Bussning krävs.
Arbetsgruppen rekommenderar inte detta alternativ

Synpunkter från elever, vårdnadshavare och personal
Bilden är förhållandevis samstämmig, men med olika tyngdpunkt och infallsvinklar från 
de olika grupperna: 

 En lösning där hela skolan kan vara samlad under byggperioden vore att föredra.
 Om skolan ska delas bör f-3 få stanna vid Sallerupskolan medan åk 4-6 kan vara på 

Källebergskolan.
 Busstransporterna mellan Sallerupsområdet och Källebergskolan kommer att 

påverka elevernas tid för undervisning och återhämtning/raster.
 Oro finns för att utemiljöerna på respektive ställe inte blir tillräckligt bra.
 Oro finns för elevernas säkerhet och för störningar vid bygge av Sallerupskolan och 

på nuvarande fotbollsplan vid Källebergskolan. 
 Elevernas tillgång till stödfunktioner som elevhälsa, specialpedagog och it-pedagog 

kan försämras vid en delning.
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 Elevernas möjlighet till självständighet genom att själva ta sig till och från skolan 
kan försämras.

Slutsatser
Den föreslagna lösningen att dela upp Sallerupskolan på två geografiska områden under 
byggtiden är inte optimal men kan ändå anses acceptabel ur ett barnkonsekvensperspektiv. 

För att mildra de negativa effekterna behöver: 
 De yngre barnen, helst t.o.m. åk 3, beredas möjlighet att stanna i Sallerupskolans 

omedelbara närhet.
 Välfungerande busstransporter ordnas som anpassas till verksamhetens tider och 

personal som hjälper eleverna så att allt fungerar.
 Utemiljön anpassas vid Sallerupskolan och vid Källebergskolan.
 Höga och tydliga krav ställas på säkerhet och bullerminskning för byggarbetsplatserna 

i upphandlingsunderlaget.
 Organisatoriska anpassningar från skolans sida kring busstransporter, schemaläggning, 

fritidshemsverksamhet m.m. för att underlätta för elever, föräldrar och personal.

Önskvärt är också en matsal för eleverna vid Sallerupsområdet och en matsal på 
Källebergskolan.
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2021 2022 2023 2024
Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

Sallerupskolan Rivning Nybyggnad
Källebergskolan Ny utemiljö/omb kök Sallerupskolan 7 klassrum
Sallerupskolan paviljonger Etablering Sallerupskolan 7 klassrum
Jonasbo Sallerupskolan 2 klassrum
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Q2 Q3 Q4
Start av nya Sallerupsskolan

Avetablering
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BoF.2020.3072

2021-02-09
Per Jönsson
+4641362108
Per.Jonsson@eslov.se

1(3)

Ersättningslokaler under byggtiden för nya 
Sallerupskolan
En ny skola ska byggas där Sallerupskolan i dag står. Tiden för rivning och 
färdigställande av den nya byggnaden beräknas till c:a två år. Under denna 
tid måste skolans verksamhet flytta till andra lokaler. 

Ett förslag att ersätta nuvarande skolbyggnad och befintliga inhyrda 
paviljonger med moduler placerade på skolans fotbollsplan, avvisades av 
kommunfullmäktige och mindre kostsamma alternativ har utretts av en 
tjänstemannagrupp från Barn och Utbildning, Serviceförvaltningen och 
Kommunledningskontoret. 

Tre förslag finns nu och redovisas översiktligt nedan. I samtliga förslag 
antas skolans nuvarande lokaler i f.d. Jonasbo förskola och Sallerupshallen 
fortsätta att används av skolan.

Paviljonglösning för hela skolan. Detta förslag har avvisats av 
kommunfullmäktige. Förutom att det är mycket kostsamt skulle det innebära 
att hela fotbollsplanen tas i anspråk för paviljonger vilket skulle försämra 
möjligheterna till att bedriva undervisning i idrott och hälsa med hög kvalité 
och även medföra att friytorna för rastaktiviteter blir kraftigt begränsade. 
Fördelen är att verksamheten kan hållas samman och att eleverna blir kvar i 
sin invanda närmiljö.

Källebergskolan blir huvudlokal. Verksamheten flyttas till 
Källebergskolan, gamla Bergaskolan och Teknikcentrum som samtliga 
ligger i närheten av varandra i Östra Eslöv. Nackdelar är att eleverna 
behöver bussas till skolan och även bussas till och från 
idrottsundervisningen. Man blir även uppdelade på olika enheter på 
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Bergaområdet och kommer att blandas med elever från nuvarande 
Källebergskolan och Nya Östra skolan. Utemiljön blir begränsad i relation 
till antalet elever på Källebergsområdet.
Förslaget innebär en låg kostnad och lokalerna som sådana är lämpliga.

Kombination av Källebergskolan och paviljonger. Mellanstadiet flyttar 
till Källebergskolan och f-3 får kompletterande lokaler i paviljonger som 
placeras på delar av fotbollsplanen. Nackdelar är kostnad för paviljongerna 
och att bussning behövs (men i mindre utsträckning än 
Källebergsalternativet).
Fördelar är att de yngre barnen stannar i sin invanda miljö med bra utemiljö 
i förhållande till antalet elever och tillräckliga ytor för idrottsundervisning. 
Mellanstadiet kan hållas samlat i bra lokaler med bra utemiljö.

För mer detaljerad beskrivning av alternativen se barnkonsekvensanalys, 
situationsplaner och kostnadssammanställning.

Skollunch
Det är möjligt att tillskapa en matsalsfunktion och serveringskök på 
Källebergskolan, men det finns också kapacitet på Bergaskolan för 
Sallerupseleverna att äta. 
Eleverna i Jonasbo kan äta där (kök finns). För resterande elever är det fullt 
möjligt att äta i klassrummen ur ett skolperspektiv, under förutsättning att 
goda praktiska förutsättningar kring leverans, disk m.m. kan ordnas. Det är 
också möjligt att ordna matsal och serveringskök i paviljongerna.
För verksamheten är en matsal på Sallerup att föredra framför att äta i 
klassrummen, men skolan bedömer det som fullt acceptabelt att äta i 
klassrummen. 
Likaså är en matsal på Källebergskolan klart att föredra framför att gå fram 
och tillbaka till Bergaskolans matsal och där blandas med elever från andra 
skolor.

Sammanfattande bedömning
Någon bra lösning för att behålla hela skolan i närområdet har inte hittats. 
Lösningen med att flytta nästan hela skolans verksamhet till 
Källeberg/Bergaskolans område innebär stora nackdelar ur ett verksamhets- 
och barnperspektiv och kan påverka förutsättningarna för familjernas 
vardagliga liv negativt.
Lösningen med åk f-3 kvar vid Sallerupskolan genom en mer begränsad 
paviljonglösning och placering av mellanstadiet på Källebergskolan, ger 

44 ( 106 )



3(3)

verksamheten goda möjligheter att upprätthålla bra kvalité under byggtiden. 
Det bedöms också som fullt acceptabelt ur ett barnperspektiv och bör heller 
inte innebära några större påfrestningar i de berörda familjernas vardag.
Om det visar sig ekonomiskt och praktiskt försvarbart bör en matsal 
anordnas vid Sallerupskolan och en på Källebergskolan. Skolan prioriterar 
matsal på Källeberg högre än på Sallerup.
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BoF.2021.0038 

2021-01-11
Barn- och familjenämnden 

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

Uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet 

Ärendebeskrivning
Enligt rutin för årlig uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) ska 
en förvaltningsövergripande uppföljning genomföras. Uppföljningarna från 
verksamheterna sammanställs i en handlingsplan för åtgärd. Handlingsplanen ska 
behandlas i den lokala samverkansgruppen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-01-11, förvaltningschef Kerstin Melén-Gyllensten och 
administrativ chef Amela Selimagic.
Handlingsplan för systematisk brandskyddsarbete- Barn och familjenämnden. 

Beredning
Uppföljningen av det systematiska brandskyddsarbetet sker genom att enheter inom 
Barn- och familjenämndens ansvar besvarar Checklistan för årlig uppföljning av det 
systematiska brandskyddsarbetet. Samtliga enheter har lämnat in checklistan och 
resultatet visar på ett fungerande systematiskt brandskyddsarbete som genomförs 
enligt rutin. Resultatet visar på färre riskområden och färre enheter per riskområde 
jämfört med tidigare år.

I handlingsplanen framgår riskområden som enheterna har lyft fram. Det riskområde 
som flest enheter redovisar är att alla nyanställda medarbetare inte har gått en 
grundläggande brandskyddsutbildning. Eftersom det tillkommer ny personal under 
året finns det löpande behov av brandskyddsutbildning. Eslöv kommuns 
verksamheter går brandskyddsutbildning hos Räddningstjänsten Syd.  

Det har i år även varit svårt för några enheter att genomföra utrymningsövning pga. 
av pandemin och att man inte vill samla alla elever på en gång. Någon enhet har löst 
det genom att ha utrymningsövning en klass i taget. 
Det är även svårt för enheter inom förskolan att avsätta tid till brandskyddsarbetet då 
pedagogen måste lämna barngruppen. 
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Förslag till beslut
Barn- och familjenämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att återrapportera 
kvarstående punkter i handlingsplanen på nämndens sammanträde i juni 2021 samt 
att med godkännande lägga informationen till handlingarna.

Kerstin Melén-Gyllensten Amela Selimagic
Förvaltningschef Administrativ chef

Beslutet skickas till
Säkerhetsansvarig för brandskydd på Serviceförvaltningen

48 ( 106 )



Barn och Utbildning
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te Systematiskt brandskyddsarbete-Riskbedömning och handlingsplan BoF

1
Handlingsplan Verkställande och 

uppföljning

Riskområde Konsekvenser Vad ska åtgärdas?
Prio

 
1(hög) 

- 
3(låg)

Vara 
klart 
när?

Ansvarig
Åtgärd 
utförd

(datum)

 Kontroll 
av åtgärd 
(datum) 
samt 
resultat

Några enheter har 
nyanställd personal som 
inte har gått 
grundläggande 
brandskyddsutbildning

Vid händelse av brand 
finns risk för att 
personal som inte fått 
utbildning saknar 
kunskap om hur de ska 
agera.

Utbildningsbehovet ska 
kartläggas och personal som 
inte genomgått utbildning 
ska göra det.

2 Maj 
2021

Resp. chef

Några enheter uppger att 
de inte har tillräckligt 
med tid avsatt för 
systematiskt 
brandskyddsarbete. 

Egenkontroller, 
dokumentation och 
brandövningar blir inte 
gjorda så frekvent som 
det är tänkt.

Uppdrag och ansvar i SBA-
arbetet behöver tydliggöras. 
Det är respektive chef som 
ansvarar för att SBA-ombud 
ges tid att arbeta med detta.

2 Maj 
2021

Resp. chef  

Fyra enheter har inte 
genomfört 
utrymningsövning under 
det innevarande år. 

Övning och rutin är 
viktigt då man i en 
nödsituation riskerar att 
agera irrationellt om 
man inte övat händelser 
i förväg.

Utrymningsövning ska 
genomföras så att samtliga  
anställda kan rutinen.

2 Våren 
2021

Resp. chef  

Nya Östra/Östra strö 
behöver reviderad ritning 
över verksamheten med 
befintlig brandinstallation 
efter renovering och 
tillbyggnader.

Vid brand eller 
rökutveckling 
försvåras överblicken 
över var människor 
och egendom kan 
finnas.

Upprätta ritningar. 1 Januari
2021

Fastighetsägare
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Förvaltning: Barn och Utbildning
Datum: 2021-01-11
Underskrift brandskyddssamordnare:
Underskrift förvaltningschef:

Stehagskolan, 
Marieskolan och Gyabo 
förskola har problem med 
automatiken med 
uppställning av dörrar. 

Vid brand eller 
rökutveckling 
försvåras utrymningen 
om dörrar inte 
fungerar ordentligt. 

Åtgärda problemet med 
dörrar.

1 Januari 
2021

Fastighetsägare

Bokebo förskola har  
trasig utrymningskylt. 
Ärendet är felanmält.

Vid brand och 
rökutveckling kan  
utrymningen  bli svårare 
om det inte finns tydliga 
utrymningsskyltar. 

Laga utrymningsskylten. 2 Februari 
2021

Fastighetägare

Ekenässkolan ligger efter 
i sitt brandskyddsarbete 
med anledning av flytt/ 
tillfälliga lokaler,  
pandemin och ny 
brandskyddsansvarig. 
Rektor medveten och 
kommer arbeta med 
brandskydd under våren.  

Vid händelse av brand 
finns risk för att 
personal  och elever 
saknar kunskap om hur 
de ska agera.

Förtydliga ansvarsfördelning  
och gränsdragning mellan 
skola och fastighetsägare 
avseende SBA, dokumentera 
utbildningsbehovet och 
genomgå SBA utbildning 
och arbetsplatsens 
brandskyddsarbete med 
personalen, genomföra 
egenkontroller och 
utrymningsövning för att 
elever och personal ska veta 
hur de ska agera.  

1 Mars 
2021

Resp. chef 
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Underskrift skyddsombud:
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BoF.2021.0039 

2021-01-19
Christina Lindblad-Olshov Barn- och familjenämnden

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

Uppföljning av intern kontrollplan 2020

Ärendebeskrivning
Enligt Eslövs kommuns författningssamling, Reglemente för intern kontroll § 10, ska 
nämnden senast i samband med årsanalysens upprättande rapportera resultatet från 
uppföljningen av den interna kontrollen till kommunstyrelsen och kommunens 
revisorer.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-01-19, förvaltningschef Kerstin Melén-Gyllensten och 
nämndsekreterare Christina Lindblad Olshov.
Redovisning av granskning enligt intern kontrollplan 2020, 2021-01-19.

Beredning
Redovisning av granskning av intern kontrollplan 2020 har upprättats den 19 januari 
2021. Av redovisningen framgår att nämnden vid ett tillfälle har bordlagt ett 
internkontrollärende till nästföljande månad.

Förslag till beslut
- Barn- och familjenämnden beslutar att godkänna upprättad redovisning av 

granskning enligt intern kontrollplan 2020 och översända till kommunstyrelse och 
kommunens revisorer.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunens revisorer

Kerstin Melén-Gyllensten Christina Lindblad Olshov
Förvaltningschef Nämndsekreterare
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PLAN FÖR GRANSKNING AV INTERN KONTROLL 2020

Barn- och familjenämnden

Målkategori Rutiner/kontrollmoment Risk* Reglemente, lag etc Ansvarig Tidsplan och 
rapportering

Nämndens beslut

Ändamålsenlig och 
konstandseffektiv 
verksamhet

Efterlevnad av 
närvarotrappan och 
skolplikt

Hög Skollagen Avdelningschef 
grundskolan

Analys och rapport 
till nämnden i 
september

§ 112/2020
Barn- och familjenämnden godtar 
förvaltningens rapport samt tillstyrker 
förvaltningens pågående insatser för att 
minska elevernas frånvaro.

Tillförlitlig finansiell 
rapportering och 
information om 
verksamheten

Ekonomisk uppföljning av 
enheterna på förskolan 
och grundskolan

Hög Kommunal 
redovisningslag

Budget mål

Ekonomiska 
styrprinciper

Avdelningschef 
grundskolan

Avdelningschef 
förskolan

Förvaltningsekonom

Analys och rapport 
till nämnden i maj

§ 78/2020
Barn- och familjenämnden beslutar att 
godkänna uppföljning av kontrollmomentet 
ekonomisk uppföljning av enheterna på 
förskolan och grundskolan enligt plan för 
intern kontroll 2020.

Efterlevnad av lagar, 
föreskrifter, riktlinjer 
m m

Besökssäkerhet i förskola 
och grundskola

Hög Skollagen

Arbetsmiljölagen

Avdelningschef 
grundskolan

Avdelningschef 
förskolan

Analys och rapport 
till nämnden i 
oktober

§ 131/2020
Barn- och familjenämnden beslutar att 
godta att ärendet Besökssäkerhet i förskola 
och grundskola redovisas vid nämndens 
sammanträde i november alternativt 
december 2020.
§ 138/2020
Barn- och familjenämnden uppdrar åt 
förvaltningen Barn och Utbildning att 
snarast:
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Tillse att alla enheters regelbundna 
riskbedömningar i samband med 
skyddsronden också omfattar 
besökssäkerhet.
Tillse att alla enheter har rutiner för besök 
och hur personalen agerar när de ser 
okända personer som uppehåller sig på 
enhetens område eller i dess lokaler.
Säkerställa att rektor tillser att all personal 
har god kännedom om rutiner för besök och 
hur de agerar när de ser okända personer 
som uppehåller sig på enhetens område 
eller i dess lokaler.
Tillse att rutinerna säkerställer barn och 
elevers trygghet när obehöriga uppehåller 
sig på skolområdet.
Barn- och familjenämnden beslutar att 
uppföljning ska genomföras och redovisas 
till barn- och familjenämnden i november 
månad 2021.

*Riskanalys för varje område återfinns i bilaga till planen. 

55 ( 106 )



2

Bilaga 

Riskanalys för kontrollområden i barn- och familjenämndens plan för intern kontroll 2020

Rutiner/kontrollmoment Riskbeskrivning Konsekvens om 
fel inträffar

Sannolikhet 
att fel 

inträffar

Total 
riskanalys

Efterlevnad av närvarotrappan och 
skolplikt

Andel elever med mer än 10 % frånvaro ökar

Ökad risk att eleven inte når målen

Risk för framtida utanförskap

Mycket allvarlig Möjligt Hög

Ekonomisk uppföljning av 
enheterna på förskolan och 
grundskolan

Budget i balans uppnås inte

Kontinuitet i verksamheten kan påverkas när verksamheten måste genomföra 
snabba förändringar vid budgetavvikelse

Allvarlig Sannolikt Hög

Besökssäkerhet i förskola och 
grundskola

Minskad trygghet på grund av att obehöriga tar sig in på förskolan eller 
grundskolans område

Överlämnandet av tillsynsansvaret mellan vårdnadshavare och personal ska vara 
säkert

Mycket allvarlig Sannolikt Hög
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Antagande av handlingsplan för statsbidrag för 
likvärdig skola

10
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BoF.2021.0152 

2021-01-27
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

Statsbidraget Likvärdig skola 2021

Ärendebeskrivning
Regeringen beslutade 2018 om statsbidraget Likvärdig skola vilket ska bidraga till att 
stärka likvärdigheten inom och mellan skolor i kommunerna. Det är huvudmannen 
som beslutar om vilka insatser som statsbidraget ska finansiera, och bidraget kan 
finansiera både utökningar av pågående insatser och nya insatser. Bidragsramen har 
tagits fram utifrån ett socioekonomiskt index samt elevantalet hos varje huvudman. 
Indexet, som tagits fram av SCB, beräknar sannolikheten att en elev blir behörig till 
ett nationellt program i gymnasieskolan. Exempel på variabler ligger till grund för 
indexet vårdnadshavarens utbildningsnivå, elevens kön och året när eleven 
invandrade till Sverige. För 2021 är bidragsramen för Eslövs kommun 23,3 mkr. 
Sista dagen för att rekvirera statsbidraget var 2021-02-15. 

Beslutsunderlag
Plan för en skola med förbättrad likvärdighet i Eslövs kommun 2021.

Beredning
Ett villkor för att erhålla statsbidraget är att huvudmannen ska lämna in en plan där 
det framgår vilka insatser som huvudmannen planerar att genomföra under den 
period som bidragsomgången gäller för. Barn- och familjenämnden har i tidigare 
planer för statsbidraget beslutat om att bidraget ska användas inom följande 
utvecklingsområde: 

 Socioekonomisk bakgrund
 Ämnesutveckling
 Elevhälsa
 Förebyggande arbete
 Stärka det pedagogiska ledarskapet
 Mindre skolenheter
 Kompetensutveckling
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Tidigare år har inte planen lämnats in till Skolverket i samband med rekvireringen av 
statsbidraget, men det ska göras för 2021. Planen ska vidare vara i en form som 
Skolverket tillhandahåller och beskriva varje planerad insats från följande rubriker: 

 Namn på insats
 Kategori (personal, kompetensutveckling, lärverktyg, elevhälsa eller övrigt)
 Skolform
 Ny eller utökad insats
 Beskriv insats
 Beskriv på vilket sätt insatsen bidrar till att stärka likvärdigheten och/eller 

kunskapsutvecklingen
 Kostnad för insats

Planen kan revideras under bidragsåret och kostnader kan flyttas mellan insatserna 
utan att meddela Skolverket, så länge kommunen följer villkoren i förordningen.

Förslag till beslut
- Barn- och familjenämnden beslutar att fastställa planen för statsbidraget 

Likvärdig skola 2021. 

Kerstin Melén-Gyllensten Helena Tauson
Förvaltningschef Förvaltningsekonom
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PLAN FÖR EN SKOLA MED FÖRBÄTTRAD LIKVÄRDIGHET I ESLÖVS KOMMUN 2021 

 (belopp anges i tkr) 

Insats Kategori Skolform Ny eller 

utökad 

insats 

Beskrivning av insats Målsättningen stärka 

likvärdigheten och/eller 

kunskapsutvecklingen 

Kostnad 

Elevhälsa Personal  Förskoleklass 

Grundskola 

Utökad Resurser inom elevhälsan, 

främst kuratorstjänster, 

tillsattes 2018 för 

statsbidraget och är 

pågående. Syftet med 

insatsen är att främja 

elevnära arbete 

Genom kontinuerlig och 

utökad elevhälsobemanning 

på skolorna har elevhälsans 

personal större möjligheter 

att arbeta förebyggande och 

hälsofrämjande, vilket 

främjar elevernas lärande, 

utveckling och hälsa.  

3 000 

Förebyggande arbete Personal Förskoleklass 

Grundskola 

Utökad Personalresurser som främst 

arbetar med klasser i de 

lägre årskurserna med att 

utveckla lärmiljön i 

klassrummet i syfte att 

förebygga framtida 

differentiering  

Att arbeta förebyggande och 

inkluderande förhindrar 

framtida placeringar utom 

ordinarie skolplacering, 

samtidigt som lärmiljön 

utvecklas 

1 300 

Kompensation utifrån 

socioekonomisk 

bakgrund och skolans 

storlek 

Personal Fritidshem 

Förskoleklass 

Grundskola 

Utökad Tillsättning av 

personalresurser utifrån 

respektive skolenhets 

bedömning av vilka 

kompetenser som behövs 

för att enheten ska utföra 

sitt kompensatoriska 

uppdrag på bästa sätt 

Genom att tillsätta fler 

kvalificerade tjänster på 

skolenheterna utifrån ett 

socioekonomiskt perspektiv 

och skolans storlek finns 

större möjligheter att möta 

elevernas olika 

förutsättningar och behov de 

14 693 
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 har med sig hemifrån samt 

kompensera för skolans 

storlek.  

Stärka det 

pedagogiska 

ledarskapet 

Personal Fritidshem 

Förskoleklass 

Grundskola 

Utökad Tillsättning av biträdande 

rektorer i syfte att det 

pedagogiska ledarskapet ska 

stärkas 

Ett starkare pedagogiskt 

ledarskap förväntas bidra till 

att elevernas måluppfyllelse 

blir högre  

2 750 

Ämnesutveckling Personal Förskoleklass 

Grundskola 

Utökad En handlingsplan för att 

förbättra måluppfyllelsen i 

matematik har utarbetats av 

en anställd 

matematikutvecklare under 

2019-2020. Åtgärderna som 

anges i handlingsplanen 

kommer påbörjas under 

2021. 

En ökad måluppfyllelse i 

matematik  

820 

Ämnesutveckling Personal Grundskola Utökad Utökade resurser till 

studiehandledning så att 

elever som inte fullt ut kan 

följa undervisningen på 

grund av otillräckliga 

kunskaper i svenska ska 

kunna kompenseras i den 

ordinarie undervisningen.   

Förbättrad måluppfyllelse 

för nyanlända elever  

500 

Kompetensutveckling Kompetensutveckling Fritidshem 

Förskoleklass 

Grundskola 

Utökad Samhälleliga krav på 

undervisningen och behov 

på skolenheterna, leder 

många gånger till det finns  

behov av 

kompensutveckling 

Att den pedagogiska 

personalen erbjuds 

kompetensutveckling är en 

förutsättning för dem att 

utföra och utvecklas i sitt 

yrke och ge alla elever 

möjligheter att utvecklas till 

sin fulla potential 

200 

Totalt 23 263 
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Bokslut 2020 för barn- och familjenämnden
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2021-01-21
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

Bokslut 2020 barn- och familjenämnden

Ärendebeskrivning
Barn- och familjenämnden har att besluta om verksamhet beskrivning, 
måluppfyllelse och ekonomiska resultat för år 2020. 

Beslutsunderlag
Bokslut 2020 BoF – Bokslutsrapport
Bokslut 2020 BoF – Bilaga Måluppfyllelse under mandatperioden
Bokslut 2020 BoF - Tabellbilaga

Beredning
Det ekonomiska utfallet i förhållande till driftsbudgeten visar på ett överskott om 
22,1 mkr. De främsta anledningarna till överskottet är att utbildningsverksamheterna 
haft färre barn och elever, och då har kostnader för vikarier, måltider och material 
blivit väsentligt mycket lägre. En annan anledning är att placeringskostnaderna inom 
socialtjänsten blivit mycket lägre jämfört med tidigare år, detta är dock kostnader 
som snabbt kan ändras.
Kostnader som uppstått till följd av covid-19 uppgick till 0,9 mkr, och den statliga 
sjuklönekompensationen uppgick till 9,4 mkr för nämndens verksamheter 2020.
Investeringsbudgeten visar på ett överskott om 8,3 mkr. 

Förslag till beslut
- Barn- och familjenämnden beslutar att godkänna det upprättade förslaget till 

bokslut för nämndens verksamheter och översända bokslutsrapport och 
tabellbilaga till kommunfullmäktige. 

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Kerstin Melén-Gyllensten Helena Tauson
Förvaltningschef Förvaltningsekonom
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Bokslutsrapport 2020 - Barn- och familjenämnden 

Ordförande: David Westlund 

Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten 

Ekonomiskt resultat: + 22,1 mkr 

 

UPPDRAG 

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

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

författningar som ankommer på kommunen. 

Verksamheterna som finns inom barn- och familjenämnden är förskola, 

fritidshem, grundskola, grundsärskola och socialtjänst för barn och unga upp till 

20 år. Nämndens uppdrag innefattar såväl egen verksamhet som barn och elever 

bosatta i kommunen vilka har valt att gå i förskola eller grundskola hos annan 

huvudman.  

Nämnden ska se till att Eslövs kommun har en likvärdig och modern förskola och 

grundskola som ger kommunens unga en bra start i livet. Alla elever ska nå 

kunskapsmålen och när eleverna lämnar Eslövs kommuns grundskolor i årskurs 9 

ska de vara behöriga till gymnasieskolans nationella program. Resultaten i 

kommunens skolor ska tåla en jämförelse med andra kommuner.  

Barn- och familjenämnden ska ta sitt sociala ansvar. Detta ansvar tas främst 

genom att fokus ligger på verksamheternas huvuduppdrag så dessa främjar att 

barn och ungdomar kan utvecklas till aktiva, kreativa och ansvarskännande 

individer och samhällsmedlemmar. 

 

ÅRETS HÄNDELSER 

Utbrottet av covid-19 är den händelse som påverkat barn- och familjenämnden 

verksamheter mest under 2020. Den nationella inriktningen har varit att det är 

viktigt att alla barn och elever får sin utbildning i förskola och grundskola 

tillgodosedd även i den här extraordinära situationen, så kommunens för- och 

grundskolor har bedrivit sin verksamhet som vanligt fast med vidtagna åtgärder 

för att begränsa smittspridning. Exempel på vidtagna åtgärder är att Skolverket 

beslutade att inga nationella prov genomfördes under vårterminen, årskurs 6 

språkval som annars genomförs på högskolestadieskolorna har genomförts genom 

fjärrundervisning samt att idrottsundervisningen anpassats. Både inom förskolan 

och grundskolan har fler barn och elever varit frånvarande än annars, något som 

påverkat verksamheterna organisatoriskt och ekonomiskt. Hur den ökade 
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frånvaron kommer påverka barn och elevers måluppfyllelse framledes är oklart, 

men det utvecklingsarbete som skolorna gör är långsiktiga och därför kommer 

förhoppningsvis inte effekten av pandemin påverka elevernas måluppfyllelse. 

Socialtjänsten har inte upplevt att fler anmälningar inkommit under pandemin, 

men även här är det oklart hur pandemin framledes kan påverka barn och unga. 

Exempelvis har det under 2021 varit en högre acceptans för frånvaro i skolan, 

vilket gör att det tar längre tid innan det kan uppmärksammas vad som är 

bekymmersamt. 

2019 erbjöds Eslövs kommun att vara med i Skolverkets projekt ”Riktade insatser 

för nyanlända barn och elevers lärande”, vilket omfattar barn och elever från 

förskola till vuxenutbildning. Projektet påbörjades under 2020 med utarbetandet 

av en nulägesanalys som sedan låg till grund till en åtgärdsplan med insatser. 

Insatserna har påbörjats och kommer genomföras under projekttiden som pågår 

till 2022. Planerade insatser har givetvis samma målsättning som projektet, att 

stärka kommunens förmåga att på både kort och lång sikt erbjuda nyanlända och 

flerspråkiga barn och elever en utbildning av hög och likvärdig kvalitet.  

I januari 2020 blev Barnkonventionen lag i Sverige. För bland annat förskolans 

verksamhet har detta inneburit att de fått tydligt stöd i arbetet med det 

demokratiska uppdraget. Det arbetssätt som bedrivs på kommunens förskolor  

bygger på att all undervisning har sin utgångspunkt i barnkonventionen. Till 

exempel har barnen stort inflytande över sin dag och demokratiska val är 

självklara delar av utbildningen.  

I Lärarförbundets undersökning Bästa skolkommun, klättrade Eslövs kommun 

från plats 139 år 2019 till plats 101 år 2020. Kommunen tillhör nu den övre delen 

av kommunerna i Sverige, och av de skånska kommunerna placerar sig Eslöv på 

tolfte plats (av totalt 33). Lärarförbundets ranking bygger på en jämförelse av tio 

kriterier. Andel barn i förskolan och nivån på sjukfrånvaron tillhör Eslövs styrkor 

relativt sett, medan andelen godkända elever och lärartätheten drar ner 

kommunens rankning. 

Under våren 2020 beslutade Statistikmyndigheten (SCB) om en reviderad 

sekretesspolicy till följd av en dom i Kammarrätten. Den ändrade sekretesspolicyn 

innebär att utbildningsstatistik numer enbart publiceras på riksnivå. Detta får till 

följd att kommuner och andra intressenter inte kan jämföra och analysera resultat, 

samt att så kallade modellberäknade värden för att göra elevernas resultat mer 

jämförbara inte längre finns att tillgå. Skolverket ska ge förslag på 

författningsändringar, så offentliggörande av utbildningsstatistik åter blir möjlig. 

Tidsplanen för detta är dock oklart.  

Volymerna för verksamheterna förskola, fritidshem, förskoleklass och grundskola  

stämdes av i samband med delårsbokslutet. Då volymerna var lägre än budgeterat 

så korrigerades barn- och familjenämndens budgetram utifrån denna avstämning. 
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På grund av detta så är utfallet för volymerna för nämnda verksamheter ungefär 

som budgeterat för 2020.  

Ett flertal stora lokalprojekt har påbörjats under året och är i olika skeden i 

processen. Om- och tillbyggnad av Ekenässkolan, ny förskola vid 

Lapplandsvägen och om- och tillbyggnad av Marieskolan är de större projekt som 

kommit längst. Renovering av en del av Bergaskolan (etapp 2A) och tillbyggnad 

av Hasslebo förskola i Stehag har avslutats. 

 

MÅLUPPFYLLELSE 

Medborgare och andra intressenter Bedömning 

En inkluderande kommun där medborgarna 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 

 

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, Nöjda företagare 

 

 

Barn och elever trivs och känner sig trygga på kommunens förskolor, grundskolor 

och fritidshem. I enkäten som skickas ut till vårdnadshavare med barn på 

kommunens förskolor svarade cirka 91 % att de upplevde att deras barn var trygga 

och trivdes i verksamheten, vilket var ungefär samma andel som när enkäten 

genomfördes senast (2018). Inom förskolan pågår kontinuerligt åtgärder för att 

öka barnens trygghet på förskolan. Exempel på detta är att pedagogerna genomför 

trygghetsvandingar på förskolan och barnen får ge återkoppling på vilka miljöer 

som känns trygga och vilka som känns mindre trygga. Utifrån detta kan 

personalen på förskolan sedan förända de miljöer som barnen upplevt otrygga.  

Trygghet och studiero är betydelsefullt för hur eleverna i grundskolan kommer att 

nå målen för utbildningen. Det är skolans och ytterst rektors ansvar att skapa 

trygghet och studiero på skolenheterna. Eleverna i årskurs 3-9 på kommunens 

grundskolor besvarar årligen en enkät kring deras trygghet, trivsel och 

arbetsmiljö. När enkäten genomfördes 2020 svarade 88 % av eleverna att de 

kände sig trygga på sin skola. Detta var ungefär samma när enkäten genomfördes 

2019. Skolorna analyserar enkätresultaten tillsammans med elever och personal 

för att hitta rätt åtgärder, och skolorna arbetar ständigt med att alla elever ska 

känna sig trygga och ha studiero, samt att förebyggande och främjande insatser 

genomförs. Ett exempel på åtgärder som genomförts under 2020 är att det  
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installerats duschväggar i de omklädningsrum där detta sakandes. Detta för att det 

under året framkommit i elevenkäten att duschar utan väggar i omklädningsrum 

upplevts som otrygga miljöer för eleverna.  

Under läsår 2019-2020 var det 67 procent av eleverna som var närvarande mer än 

90 procent av undervisningstiden. Detta är en lägre andel jämfört med tidigare år, 

men det var också väntat. Anledningen till att ett färre elever varit närvarande i 

grundskolan, är utbrottet av covid-19 som inneburit att fler elever varit mer 

frånvarande än vanligt. Folkhälsomyndigheten gick tidigt under våren ut med 

rekommendationer om att barn och elever inte ska gå till skolan vid även milda 

förkylningssymptom, och då blev det en tydlig ökning av frånvaro. Samtliga 

elever med hög frånvaro är uppmärksammande och kända av eleverna 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 läsåret 2019-2020 får istället betraktas med reservation, då det har 

varit en högre tolerans för frånvaro än annars. Effekterna av det omfattande arbete 

som pågår kring att förbättra närvaron för eleverna kan förhoppningsvis märkas 

av när pandemin upphört. 

 

 

Tillväxt och hållbar utveckling Bedömning 

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

Ekokommun i framkant   

Attraktiva skolor med stärkta 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  

 

Elever och vårdnadshavare ska ha högt förtroende, trivas och 

vara nöjda med Eslövs kommuns förskolor, grundskolor och 

fritidshem  

 

 

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

ekologisk hållbar utveckling, dels genom aktiviteter med barn och elever och dels 

genom undervisningen där kunskap om hållbar utveckling återfinns i läroplanen. 

Under 2020 tilldelades pedagogerna på Sockertoppens förskola i Örtofta 

utmärkelsen Årets arbetsgrupp i Eslövs kommun med motiveringen att hållbar 

utveckling är ett ledord, att pedagogerna på ett exemplariskt sätt översätter 
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miljömedvetenhet till rätt nivå, tar till vara saker, odlar för eget bruk och värnar 

om barn i andra länder. 

Eleverna i Eslövs kommuns förskolor och grundskolor ska nå de nationella målen. 

På kommunens förskolor finns en hög andel förskolelärare, vilket skapar 

förutsättningar för en god pedagogisk miljö och undervisning för barnen. På 

enkäten som besvarats av vårdnadshavare med barn på kommunens förskolor, har 

93,2 procent svarat att de upplever att deras barn lär sig nya saker på förskolan, 

och 88,6 procent att deras barn erbjuds möjligheter till utveckling. Begreppet 

undervisning infördes i läroplanen för förskolan 2018 (Lpfö 18), men 

undervisning har bedrivits i många år på kommunens förskolor och numer känner 

sig all personal bekväma med begreppet.  

Av de elever som lämnade årskurs 1 vårterminen 2020, var det 92 procent som 

uppnådde nämndes läsmål. Målet följs upp genom Skolverkets bedömningsstöd 

som genomförs under vårterminen i årskurs 1, och 2020 är den högsta andel sedan 

det statliga bedömningsstödet i svenska infördes 2016. Syftet med 

bedömningsstödet är att tidigt identifiera elever som riskerar att få eller som redan 

har svårigheter inom läs- och skrivutvecklingen, men också om en elev kommit 

längre i sin kunskapsutveckling och behöver ytterligare stimulans. 

Andelen elever som var behöriga till gymnasieskolans nationella program när de 

lämnade årskurs 9 var 85,7 procent våren 2020, vilket är en förbättring jämfört 

med 2019. Anledningen till att fler blivit behöriga till nationella program är att 

fler elever har fått godkända betyg i matematik och svenska som andra språk 

(SvA), något som krävs för att uppnå en behörighet. Under de senaste åren har 

olika åtgärder vidtagits för att förbättra resultaten i matematik, och ett led i detta 

arbete har varit att en matematikutvecklare anställdes i kommunen 2019. Dennes 

uppdrag var att kartlägga matematikundervisningen i årskurs f-9 och utifrån detta 

ta fram förslag på insatser som behövs för att höja måluppfyllelsen i ämnet. Detta 

är nu genomfört, och föreslagna insatser kommer inledas under läsår 2020-2021. 

Den förbättrade måluppfyllelsen i SvA beror främst på att antalet nyanlända 

elever har minskat jämfört med de senaste åren. Att utveckla undervisningen i 

SvA ingår i pågående Skolverksprojekt som beskrevs ovan.  

Det genomsnittliga meritvärdet för eleverna som lämnade årskurs 9 vårterminen 

2020 var 227,5, vilket var en förbättring jämfört med året innan och beror på att 

fler elever når högre betyg än tidigare. 

Kommunens förskolor och skolor ska utveckla arbetssätt och metoder för att ge 

alla barn och elever likvärdiga förutsättningar till lärande. Att utbildningen ska 

vara likvärdig betyder inte likformighet eller lika mycket resurser utan hänsyn ska 

tas till elevernas olika förutsättningar och behov, vilket också är skolans 

kompensatoriska uppdrag. Detta mål har tidigare följts upp genom Skolverket 

analysverktyg SALSA (Skolverkets Arbetsverktyg för Lokala Sambands 
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Analyser), vars syfte är att synliggöra faktorer som skolan inte kan påverka men 

som har betydelse för måluppfyllelsen. Denna statistik är inte längre tillgänglig på 

kommun nivå, och eftersökningar pågår för att hitta andra sätt att följa upp detta 

mål på.  

Vårdnadshavare med barn på kommunens förskolor och fritidshem har högt 

förtroende för verksamheten, och upplever att deras barn trivs. På enkäten som 

skickas ut till barn på kommunens fritidshem och deras vårdnadshavare, har 91,2 

procent av vårdnadshavarna svarat att de har förtroende för fritidshemmets 

verksamhet och 80 procent av barnen har svarat att de trivs. På kommunens 

grundskolor har 91,2 procent av eleverna i årskurs 3-9, svarat att de trivs i skolan. 

Detta är en ökad andel jämfört med mätningen 2019, där 75,4 procent angav att de 

trivdes i skolan. Är eleverna trygga i skolan, trivs de också i högre grad något som 

elevenkäten visar.  

 

Verksamhet och medarbetare Bedömning 

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

teknik 

Nämndens verksamhet ska utgå från vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet 

 

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  

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 

 

Värdeorden engagemang, nyskapande och allas lika värde ska genomsyra 

verksamheten 

Våra arbetsplatser arbetar efter värderingarna   

Våra chefer är förebilder för värderingarna  

 

 

70 ( 106 )



  7 

 

 

 

Samtliga verksamheter inom barn- och familjenämnden samverkar med högskolor 

och universitet. Samverkan sker exempelvis genom deltagande i olika 

forskningsprojekt. Avtal finns också med lärar- och socionomutbildningarna i 

Malmö, Lund och Kristianstad, vilket innebär att nämndens verksamheter löpande 

tar emot studenter för verksamhetsförlagd utbildning. Exempel på deltagande i 

forskningsprojekt är förskolan som sedan några år i forsknings- och 

utvecklingsprogrammet Flerstämmig undervisning i förskolan (Fundif). 

Programmets syfte är att alla nivåer utvecklar såväl kunskap och förhållningssätt 

som arbetsmetoder inom undervisning i förskolan. Man ser att pedagogernas 

medvetenhet om undervisningens innehåll och form är kopplat till forskning, att 

de relaterar till oka teorier samt olika forskare som ligger till grund för deras 

undervisning.  

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

delaktighet i deras utbildningsmiljö. Det är viktigt att både barn, elever och deras 

vårdnadshavare vet vilka frågor de kan ha inflytande över. Att barn och elever 

upplever att de inte har tillräckligt med inflytande ökar med stigande ålder och 

mognad. Detta visar även enkäterna som genomförts i förskolan och grundskolan, 

där 93,1 procent av vårdnadshavare som är nöjda med den möjlighet de har till 

inflytande på förskolan. I årskurs 3-6 är det 87,3 procent som upplever att lärarna 

tar hänsyn till elevernas åsikter, motsvarande andel i årskurs 7-9 var 67,1 procent.  

I medarbetarenkäten som genomfördes under hösten 2020 uppvisades generellt 

goda resultat i nämndens verksamheter. En höjning av medelvärdet för samtliga 

frågor som ligger till grund för indexet hållbart medarbetar engagemang (HME) 

hade ingen fråga ett medelvärde under 4 (skala 1-5). HME indexet 2020 var 85, 

vilket var en förbättring jämfört med 2019 då samma index var 82. 2020 års index 

är också högre än genomsnittet för både Skåne och riket avseende förskole- och 

grundskoleverksamheten. Även på frågan om medarbetarna kan rekommendera 

sin arbetsplats till andra har bättre resultat, från 4,11 år 2019 till 4,34 år 2020.  

En ökad andel medarbetare upplever att man på arbetsplatsen arbetar efter 

kommunens värderingar och att närmsta chef är en förebild för värderingarna. En 

anledning till detta kan vara att värdeorden nu funnits ett tag, och därmed blivit 

mer kända för medarbetarna.  

Hälsotalen för 2020 var 91,8 procent, att jämföra med 2019 då motsvarande andel 

var 94,1 procent. Förklaringen till detta är givetvis covid-19 och 

rekommendationer om att inte vara på arbetet vid symptom. Något som man 

förmodligen annars hade varit.  
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EKONOMISK ANALYS 

Barn-och familjenämndens uppvisar ett ekonomiskt överskott om 22,1 mkr för 

2020, och anledningarna till detta anges nedan. Både intäkter och kostnader blev 

högre än budgeterat 2020. De högre intäkterna beror främst på högre statsbidrag 

än budgeterat, interkommunala intäkter samt den statliga 

sjuklönekompensationen. Kostnaderna blev högre till följd av insatser som 

genomfördes för de tilldelade statsbidragen.  

Covid-19 relaterade merkostnader uppgick till 0,9 mkr för barn- och 

familjenämndens 2020. Dessa kostnader består främst i inköp av hygien artiklar. 

För barn- och familjenämnden har pandemin främst inneburit lägre kostnader på 

grund av att verksamheten inte bedrivits i samma utsträckning som vanligt. 

Exempel på detta är att antal barn och elever varit färre i förskolan och 

grundskolan, vilket inneburit att vikarier används i mycket låg utsträckning vid 

ordinarie personals frånvaro, lägre måltidskostnader samt att i princip inga 

utbildningar och konferenser genomförts under året. Den statliga 

sjuklönekompensationen uppgick till 9,4 mkr för nämndens verksamhet 2020.   

Överskotten som finns inom utbildningsverksamheterna beror på dels på 

pandemirelaterade orsaker där exempel anges ovan, och dels på att 

rektorsområdena inom för- och grundskola varit försiktiga i sina ekonomiska 

planeringar då flera av dessa uppvisade stora underskott vid bokslutet 2019. Dessa 

underskott resulterade i att ekonomiska styrprinciper för Barn- och 

utbildningsförvaltningen utarbetades, där bland annat riktlinjer och åtgärder för 

budgetföljsamhet finns angivna.  

Överskottet på verksamheten barn- och ungdomsvård 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, har visat resultat under 

hela 2020 genom att kostnaderna för externa socialtjänstplaceringar har minskat. 

Arbetssättet kräver dock mer personalresurser i form av socialsekreterare och 

detta är förklaringen till underskottet på verksamheten förvaltningsgemensamt 

inklusive socialtjänst, men totalt har kostnaden för socialtjänsten minskat.  

Verksamheten för ensamkommande flyktingbarn har fortsatt och minska under 

2020 och i december var det åtta ensamkommande barn i kommunen. Verksamhet 

har anpassats utifrån aktuella volymer, och statsbidragen som utgår täcker mer än 

väl kostnaderna som finns för denna verksamhet.  
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INVESTERINGAR 

Barn- och familjenämndens investeringsbudget består enbart av anslag för 

inventarier. Det totala anslaget för 2020 uppgick till 9,1 mkr och av dessa har 

investeringar gjorts för 0,8 mkr. 

Det största investeringsanslaget är avsatt till IKT med 5,2 mkr. Från och med 

2016 har grundskolans IT-utrustning till eleverna leasats på grund av att bättre 

klara  livscykels för de digitala enheterna. Leasingkostnaderna innebär en 

driftskostnad. Detta är en av orsakerna till att investeringsbudgeten uppvisar ett 

överskott för 2020. En annan orsak är många inköp istället kostnadsförts som 

driftskostnad, då bedömning gjorts att dessa hade karaktär av driftskostnad 

istället.   
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Bilaga barn- och familjenämndens bokslut 2020 
 

Måluppfyllelse under mandatperioden (2019-2020)      

Medborgare och andra intressenter 

Inriktningsmål/Uppdrag Effektmål Resultatmått/Indikator 2019 2020 

En inkluderande 
kommun där 
medborgarna känner 
trygghet genom livet  
 

Barn och elever inom 
förskolan, grundskolan och 
fritidshemmen ska vara 
trygga i kommunens 
verksamhet 

2019 
 
2020 
 

 

 

Andel vårdnadshavare som upplever att deras barn känner sig 
trygga i förskolan (%) 

Ingen enkät 
genomfördes 

91,1 % 

Andel vårdnadshavare som har förtroende och är nöjda med 
bemötandet på förskolan (%) 

Ingen enkät 
genomfördes 

91,3 % 

Andel elever som känner sig trygga i grundskolan (%) 
 

87 % 88 % 

Andel elever som känner sig trygga på fritidshemmet 
 

Ingen enkät 
genomfördes 

81,9 % 

Andelen vårdnadshavare som känner sig trygga med att lämna sitt 
barn på fritidshemmet (%) 

Ingen enkät 
genomfördes 

82,6 % 

Antalet barn och unga som 

riskerar att hamna i 

utanförskap ska minska 

2019 
 
2020 

 

 

Resultatmått/Indikator 2019 2020 

Andelen elever i grundskolan med en närvaro som överstiger 90 % 
 
 

80 % 67 % 

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor,  
andel (%) 

83,5 % 85,7 % 

Bilden av Eslöv ska 
stärkas och vi ska vara 

Nöjdare medborgare 
Förbättrat bemötande 

Resultatmått/Indikator 2019 2020 

Andel som får svar på e-post inom ett dygn, (%) 100 % 100 % 
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en kommun att känna 
stolthet över 
 

 Fler som löser sina 
ärenden via kommunens 
webbplatser 
Nöjdare företagare 

2019 
 
 
2020 
 

 

 

Andel kommentarer via sociala media som besvaras inom ett dygn 
under arbetsdagar (%)(sammanställts av Kommunikationsenheten 
och avser hela kommunen) 

  

Årlig förändring av antal följare och likes på Facebook (%) 
(sammanställts av Kommunikationsenheten och avser hela 
kommunen) 

  

Årlig förändring av antal följare på LinkedIn (%)(sammanställts av 
Kommunikationsenheten och avser hela kommunen) 

  

Sammanfattande omdöme av företagsklimatet enligt Svenskt 
Näringslivs undersökning (sammanställts av 
Kommunikationsenheten och avser hela kommunen) 

3,44 3,39 

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI (sammanställts av 
Kommunikationsenheten och avser hela kommunen) 

76 
 

66 

 
 
 

Tillväxt och hållbar utveckling 

Inriktningsmål/Uppdrag Effektmål Resultatmått/Indikator 2019 2020 

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

Ekokommun i framkant 
2019 
 
 
2020 
 
 

 

 

Andel genomförda åtgärder i handlingsplanen för 
miljömålsarbetet: Antal förskolor/grundskolor med certifieringen 
Grön flagg: 

2 1 

Andel genomförda åtgärder i handlingsplanen för 
miljömålsarbetet: Andel förskolor som arbetar aktivt med att skapa 
giftfria förskolor 

100 % 100 % 

Attraktiva skolor med 
stärkta studieresultat 
 

Barn och elever i Eslövs 

kommuns förskolor och 

grundskolor ska nå de 

nationella målen 

Resultatmått/Indikator 2019 2020 

Andel elever som kan läsa när de lämnar årskurs 1 (%) 
 

90,3 % 92,2 % 

Elever i åk. 9, meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 
ämnen) 

221,4 227,5 
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2019 
 
2020 
 

 

 

 

Barn per årsarbetare  i förskolan, antal (per 15/10) 
 

5,5 5,5 

Andel förskolelärare inom förskoleverksamheten (%) 65,4 % 63,5 % 

Andel vårdnadshavare som upplever att förskolan erbjuder deras 
barn nya upplevelser (%) 

Ingen enkät 
genomfördes 

88,1 % 

Andel vårdnadshavare som upplever att deras barn lär sig nya 
saker i förskolan (%) 

Ingen enkät 
genomfördes 

93,2 % 

Andel vårdnadshavare som upplever att deras barns nyfikenhet 
utvecklas och stimuleras i förskolan (%) 

Ingen enkät 
genomfördes 

87,7 % 

Andel vårdnadshavare som upplever att förskolan erbjuder deras 
barn möjligheter till utveckling (%) 

Ingen enkät 
genomfördes 

88,6 % 

Kommunens förskolor och 

skolor ska utveckla 

arbetssätt och metoder för 

att ge alla barn och elever 

likvärdiga förutsättningar 

till lärande 

2019 
 

2020 kan inte uppskattas 

 

Resultatmått/Indikator 2019 2020 

Elever i år 9 som uppnått kunskapskraven , avvikelse från SALSA på 
enhetsnivå, procentenheter 
 
 
 

0,3 * 

Meritvärde i år 9, avvikelse från SALSA på enhetsnivå, poäng -4,6 * 

Elever och vårdnadshavare 

ska ha högt förtroende, 

trivas och vara nöjda med 

Eslövs kommuns förskolor, 

grundskolor och fritidshem 

2019 
 
2020 
 

 

 

Resultatmått/Indikator 2019 2020 

Förtroende för förskolans verksamhet hos vårdnadshavare 
(medelvärde, skala 2 till 5 där 2 är högsta värdet ) 
 

Ingen enkät 
genomfördes 

2,41 

Förtroende för fritidshemmens verksamhet hos vårdnadshavare 
(andel) (%) 
 

Ingen enkät 
genomfördes 

91,2 % 

Andel elever i årskurs 3-9 som svarat att de trivs på kommunens 
skolor (%) 

75,4 % 91,2 % 
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Verksamhet och medarbetare 

Inriktningsmål/Uppdrag Effektmål Resultatmått/Indikator 2019 2020 

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

Nämndens verksamhet ska 
utgå från vetenskaplig 
grund och beprövad 
erfarenhet 

2019 
 
2020 
 
 

 

 

Nämndens samtliga verksamheters sammantagna grad av 
samverkan med högskolor/universitet (%) 

100 % 100 % 

Attraktiv arbetsgivare Andelen rekryteringar där 
den som anställs har 
efterfrågad kompetens ska 
öka 

2020 
 

 

Andel nyrekryteringar där den nyanställde har efterfrågad 
utbildning/legitimationskrav (%) 

Nytt mål för 
2020 

82 % 

Andel nyrekryteringar där den nyanställde har efterfrågad 
efterfrågad erfarenhet (%) 

Nytt mål för 
2020 

87 % 

Alla medarbetare ska ha en 
plan för utveckling av sin 
kompetens 

2019 
 
2020 
 
 

 

 

Andel medarbetare med en plan för kompetensutveckling (%) 78,8 % 92,9 % 

Andelen medarbetare som 
kan rekommendera sin 

Utsträckning som medarbetare som kan rekommendera sin 
arbetsplats till andra (enligt medarbetarenkät, skala 1 till 5) 

4,11 4,34 
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arbetsplats till andra ska 
öka  

2019 
 
2020 
 

 

 

Hälsotalen ska öka och 
arbetsmiljön vara god 

2019 
 
2020 
 

 

 

Resultatmått/Indikator 2019 2020 

Hälsotal (%) 94,1 % 91,8 % 

Medarbetarengagemang (HME) 82 85,3 

Andel arbetsplatsnära OSA-mål som uppnås (%) Nytt mål för 
2021 

Nytt mål 
för 2021 

Mötet med kommunen 
ska skapa tillit och vara 
rättssäkert och effektivt 

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

2019 
 
2020 
 

 

 

Resultatmått/Indikator 2019 2020 

Andel vårdnadshavare med barn på kommunens förskolor som 
upplever möjlighet att påverka och att vara delaktiga i sina barns 
utbildningsmiljö (%) 

Ingen enkät 
genomfördes 

93,1 % 

Andel elever i årskurs 3-9 som svarat att de ges möjlighet till 
påverkan och delaktighet på kommunens skolor (%) 

77,3 % 79 % 

Insatser inom nämndens 
verksamhet ska utgå från 
objektiva och sakliga 
grunder, samt ske 
skyndsamt 

2019 
 
2020 
 

 

 

Resultatmått/Indikator 2019 2020 

Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad 
utredning inom barn och ungdom 0-18 år, medelvärde 

97 89 

Grad av likvärdighet i betygsbedömning inom Eslövs kommuns 
grundskolor (%) 

Delvis ** 
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Värdeorden 
engagemang, 
nyskapande och allas 
lika värde ska 
genomsyra 
verksamheten 

Våra arbetsplatser arbetar 
efter värderingarna 

2019 
 
2020 
 

 

 

Utsträckning som kommunens arbetsplatser arbetar utifrån sina 
värderingar (medarbetarenkät, 1 till 5) 

4,24 4,37 

Våra chefer är förebilder 
för värderingarna 

2019 
 
2020 
 

 

 

Utsträckning som kommunens chefer är förebilder för kommunens 
värderingar (medarbetarenkät, 1 till 5) 

4,12 4,37 

 

*Från den 1 september 2020 publicerar Skolverket statistik, där uppföljning av SALSA är en del, endast på riksnivå. Skolverket har genomfört förändringen 

som en konsekvens av att Statistiska centralbyrån beslutat om en reviderad sekretesspolicy som innebär att uppgifter om fristående skolor omfattas av 

sekretess. Frågan har behandlats av Kammarrätten och domen har därefter vunnit laga kraft. 

** Målet följs upp genom en granskning av skillnaderna mellan betygen på de nationella proven och termins/slutbetygen i årkurs 6 och 9. Under läsår 2019-

2020 genomfördes inga nationella prov p g a covid-19.  
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BOKSLUT 2020 BARN- OCH FAMILJENÄMNDEN

Driftredovisning per verksamhet (mnkr) Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut  2020 Avvikelse 2020
Politisk verksamhet -1,4 -1,8 -1,6 0,2
Förskola 1-5 år och pedagogisk omsorg -223,5 -222,5 -217,1 5,4
Fritidshem -61,0 -70,0 -62,7 7,3
Förskoleklass -22,3 -29,1 -24,6 4,4
Grundskola -351,6 -354,1 -358,5 -4,5
Grundsärskola -17,9 -19,8 -18,1 1,7
Gymnasieskola 0,3 0,0 -0,1 -0,1
Barn och ungdomsvård -48,5 -49,0 -39,3 9,7
Familjerätt och familjerådgivning -1,9 -1,5 -2,1 -0,5
Flyktingmottagning 0,3 0,0 2,9 2,9
Arbetsmarknastjänster -0,5 0,0 -0,5 -0,5
Förvaltningsgemensamt inkl socialtjänst -70,1 -70,9 -74,8 -3,9
Summa -798,3 -818,6 -796,5 22,1

Driftredovisning (mkr) Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut  2020 Avvikelse 2020
Intäkter 129,7 107,4 138,7 31,3
Kostnader -928,0 -926,0 -935,2 -9,2
Driftnetto -798,3 -818,6 -796,5 22,1

Investeringsredovisning netto (mkr)

Projekt

Redovisat tom  

2020 Redovisat 2020 Budget 2020 Avvikelse 2020
Digitaliseringsmiljon 0,0 0 0,0
Inventarier -0,2 -1,3 1,1
Anpassningar BoU 0,0 -0,4 0,4
Utemiljö lekplatser 0,0 -0,5 0,5
IT-struktur -0,3 -5,2 4,9
Inventarier till elevökning -1,0 -0,2 -1,03 0,8
Invent temp. lokallösn Flyinge -0,2 0,0 -0,1 0,1
Inventarier tillbyggnad Hasslebo 0,0 -0,6 0,6
Summa -1,2 -0,8 -9,1 8,3

Verksamhetsmått
Bokslut Bokslut Bokslut Budget

Barnomsorg antal barn 2018 2019 2020 2020
Eslövs kommuns förskolor 1-5 år 1686 1691 1672 1668
Pedagogisk omsorg 23 27 26 25
Fristående barnomsorg 259 259 258 254
Summa 1968 1978 1956 1948

Fritidshem, antal elever
Eslövs kommuns fritidshem 1475 1477 1482 1504
Fritidshem andra huvudmän 138 143 144 141
Summa 1 613 1 620 1 626 1645

Grundskola, antal elever
Förskoleklass i Eslövs kommuns skolor 383 410 414 417
Förskoleklass hos andra huvudmän 19 26 32 29
Årskurs 1-9 i Eslövs kommuns skolor 3 489 3524 3561 3555
Årskurs 1-9 hos andra huvudmän 301 335 355 352
Grundsärskola 29 33 36 35
Träningsskola 20 20 22 23
Summa 4 241 4 348 4 420 4412

Redovisat Redovisat Redovisat 
Andel behöriga till yrkesprogram 2018 2019 2020
Eslövs kommun* 80,3% (88,2 %) 83,5% (84,4 %) 85,7% (88,6 %)
Riket samtliga anordnare 84,4% (80,1 %) 84,3% (87,8 %) 85,6%
Samtliga kommuner 82,7% (87,9 %) 82,5% (86,7 %) 84% (87,5 %)

Andel behöriga till estetiska program
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Eslövs kommun* 79,0% 82,7% 84,1%
Riket samtliga anordnare 83,5% 83,3% 84,4%
Samtliga kommuner 81,7% 81,5% 82,8%

Andel behöriga till ekonomi-, humanistiska 
och samhällsvetenskapliga program
Eslövs kommun* 77,5% 80,4% 83,5%
Riket samtliga anordnare 81,9% 81,8% 82,9%
Samtliga kommuner 80,1% 80,0% 81,2%

Andel behöriga till naturvetenskapliga
och tekniska program
Eslövs kommun* 77,2% 79,1% 82,1%
Riket samtliga anordnare 81,0% 80,8% 81,5%
Samtliga kommuner 79,1% 78,8% 79,6%

Genomsnittligt meritvärde årskurs 9
Eslövs kommun* 220,9 (234,1) 221,4 (227,6) 233,3 (233,3)
Riket samtliga anordnare 228,7 (236,2) 229,8 (235,7) 223,5
Samtliga kommuner 223,3 (232) 224,5 (231,3) 225,9 (231,7)

Andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen i årskurs 9
Eslövs kommun* 71,2% (78,7 %) 73,6% (77,5 %) 75% (77,4 %)
Riket samtliga anordnare 75,6 % (80,1%) 75,5% (78,9 %) 76,5%
Samtliga kommuner 73,6 % (78,8%) 73,4% (77,4 %) 73,9% (77,3 %)

* Andelen inkluderar samtliga elever som lämnade årskurs 9 vårterminen aktuellt år
oavsett hemkommun.
Uppgifterna kring årskurs 9 kunskapsresultat och behörighet till nationella program
är korrigerade utifrån Skolverkets statistik.
Den stora mängd nyanlända elever som kom under hösten 2015 påverkar ännu
resultaten. Siffran inom parantes avser resultatet exklusive dessa elever. 

Antal placerade barn per den 31 december
exklusive ensamkommande barn 2018 2019 2020
Familjehem och vårdnadsöverflyttningar 87 82 70
Institution 7 6 3

2018 2019 2020
Andel förskolelärare i förskolan per den 31 december64,9% 65,4% 63,5%
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BoF.2021.0020 

2021-01-29
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

Ekonomisk månadsrapport januari 2021

Ärendebeskrivning
Den ekonomiska månadsrapporten redovisas varje månad i enlighet med kommunens 
ekonomiska styrprinciper, men då redovisningen för januari inte är fullständig så 
upprättas ingen månadsrapport för denna period. 

Beredning
Redovisningen för januari är inte fullständig på grund av att bokföringsperioden för 
månaden fortfarande är öppen och många större intäkts- och kostnadsposter saknas. 
Det ekonomiska utfall som finns för barn –och familjenämnden för januari är därför 
inte relevant att jämföra med budget för tillfället.  

Förslag till beslut
- Barn- och familjenämnden beslutar att lägga informationen med  

godkännande till handlingarna.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Kerstin Melén-Gyllensten Helena Tauson
Förvaltningschef Förvaltningsekonom
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Redovisning av delegeringsbeslut 2021
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BoF.2021.0019 

2021-02-03
Christina Lindblad-Olshov Ange beslutsinstans
+4641362135 
Christina.Lindblad-Olshov@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 januari 2021 

Ärendebeskrivning
Redovisning av delegeringsbeslut, januari 2021.

Beslutsunderlag
- Sammanställning av delegeringsbeslut inom Resursavdelningen, januari 2021, 

utdrag ur verksamhetssystemet Treserva.
- Postlista Utredningsenheten, beslut att ej inleda utredning, januari 2021.
- Sammanställning av anmälningar om kränkande behandling inom Eslövs 

kommun -  förskolor och grundskolor, januari 2021, utdrag ur systemet KB 
Process/Draftit.

Beredning

Beslut fattade av arbetsutskottet

§§ 2, 3, 4, 5
Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § SoL.

§ 6 
Placering i familjehem enligt 11 § LVU.

§ 7
Utredning enligt 11 kap 1 § SoL avseende vårdnadsöverflyttning.

§ 8 
Redovisning av beslut fattat av ordförande den 9 december 2020 enligt 11 § LVU. 

§ 9 
Redovisning av beslut fattat av jourhavande ordförande den 30 december 2020 att 
anta yttrande och översända till kammarrätten i Göteborg. 
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BoF.2021.0019

2 (3)

§ 12, 13, 14 
Begäran om hemflytt samt ansökan om vård enligt § 2 LVU. 

§ 16 
Begäran om upphävande av vård § 2 LVU. 

BoF.2021.0032-1 Beslut om distans- och fjärrundervisning åk 7-9 samt
distansundervisning för språkval årskurs 6, Eslövs
kommun
BoF.2021.0056-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning
BoF.2021.0090-1 Anställningsbeslut, Munkeboförskola, barnskötare
BoF.2021.0091-1 Anställningsbeslut, Åkerboförskola, förskollärare
BoF.2021.0093-2 Anställningsbeslut, Åkerboförskola, barnskötare.
BoF.2020.2111-40 Uppföljning av beslut med föreläggande avseende ägaroch
ledningsprövning gällande EFS
Missionsföreningens förskola, Emmabo förskola
BoF.2020.2112-24 Beslut för Förskolan Ströungarna (Ströungarna) efter
tillsyn av ägar- och ledningskretsen
BoF.2020.2991-5 Yttrande Fridasroskolan rätt till stöd
BoF.2020.2991-4 Yttrande Fridasroskolan rätt till utbildning
BoF.2021.0045-2 Rättidsprövning
BoF.2021.0119-1 Anställningsbeslut
BoF.2021.0137-1 beslut om beviljande av tilläggsbelopp
BoF.2020.2836-21 Tilldelningsbeslut It- system för skolskjutsplanering
BoF.2021.0145-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning
BoF.2021.0146-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning
BoF.2021.0147-1 överenskommelse om interkommunal ersättning
BoF.2021.0148-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning
BoF.2021.0149-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning
BoF.2021.0150-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning
BoF.2021.0151-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning
BoF.2021.0155-2 Anmälan om upprepad eller längre frånvaro
BoF.2020.2577-39 Tilldelningsbeslut Genomlysning av CU-verksamheten
BoF.2021.0200-1 Anmälan om upprepad eller längre frånvaro
BoF.2021.0202-1 Anmälan om upprepad eller längre frånvaro
BoF.2021.0203-1 Anmälan om upprepad eller längre frånvaro
BoF.2021.0204-1 Anmälan om upprepad eller längre frånvaro
BoF.2021.0205-1 Anmälan om upprepad eller längre frånvaro

Förslag till beslut
- Barn- och familjenämnden lägger informationen till handlingarna.
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Kerstin Melén-Gyllensten Anton Johansson 
Förvaltningschef Nämndsekreterare
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BeslutBeslutsfattare Organisation ärendeÄrendetyp BeloppBeslutsdatum

Beslutsmotivering

Eftergift
Belopp

Beslutsform

Upplysn avlämnas 6:20 FBMelin, Margareta FamiljerättFamiljerätt2021-01-04

Bekräft S protokoll Gem
vårdnad

Hellman, Ann-Catrine FamiljerättFader-/ Föräldraskap2021-01-07

Bekräft S protokoll Gem
vårdnad

Hellman, Ann-Catrine FamiljerättFader-/ Föräldraskap2021-01-08

Lägga ner utredningSandell, Josefin FamiljerättFamiljerätt2021-01-11

Bekräft MF protokollGajic, Maja FamiljerättFader-/ Föräldraskap2021-01-15

Bekräft S protokoll Gem
vårdnad

Hellman, Ann-Catrine FamiljerättFader-/ Föräldraskap2021-01-15

Bekräft MF protokollMelin, Margareta FamiljerättFader-/ Föräldraskap2021-01-18

Upplysn avlämnas 6:20 FBMelin, Margareta FamiljerättFamiljerätt2021-01-20

DelegationsbeslutKommunen

Framställd:

Sida 1(2)

2021-02-03 13:11

Beställd av: Ann-Catrine Hellman Anledning: Nämnd

Urval:

Fördelning: Beslutsdatum

Treserva Sida 1(2)Källa:
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BeslutBeslutsfattare Organisation ärendeÄrendetyp BeloppBeslutsdatum

Beslutsmotivering

Eftergift
Belopp

Beslutsform

Upplysn avlämnas 6:20 FBMelin, Margareta FamiljerättFamiljerätt2021-01-20

Bekräft S protokoll Gem
vårdnad

Hellman, Ann-Catrine FamiljerättFader-/ Föräldraskap2021-01-22

Antal beslut: 10

DelegationsbeslutKommunen

Framställd:

Sida 2(2)

2021-02-03 13:11

Beställd av: Ann-Catrine Hellman Anledning: Nämnd

Urval:

Fördelning: Beslutsdatum

Treserva Sida 2(2)Källa:
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BeslutBeslutsfattare Organisation ärendeÄrendetyp BeloppBeslutsdatum Eftergift
Belopp

Beslutsform

Avsluta utredn 0-17 med insatsHoffstedt, Sofie UtredningIFO Barn/Vuxen2021-01-06

Samtal soc sekrOlsson, Catrine UtredningIFO Barn/Vuxen2021-01-07

Avsluta utredn 0-17 med insatsOlsson, Catrine UtredningIFO Barn/Vuxen2021-01-07

Avsluta utredn 0-17 med insatsOlsson, Catrine UtredningIFO Barn/Vuxen2021-01-07

Samtal soc sekrOlsson, Catrine UtredningIFO Barn/Vuxen2021-01-07

Avsluta utredn 0-17 utan åtgärdHall, Theresia UtredningIFO Barn/Vuxen2021-01-07

Överväg forts vård SoL 6:8 0-17
år

SN/AU/Ordförande UtredningIFO Barn/Vuxen2021-01-12

Överväg forts vård SoL 6:8 0-17
år

SN/AU/Ordförande UtredningIFO Barn/Vuxen2021-01-12

Avsluta utredn 0-17 utan åtgärdHall, Theresia UtredningIFO Barn/Vuxen2021-01-13

Antal beslut: 9

DelegationsbeslutKommunen

Framställd:

Sida 1(1)

2021-02-03 13:12

Beställd av: Ann-Catrine Hellman Anledning: Nämnd

Urval:

Fördelning: Beslutsdatum

Treserva Sida 1(1)Källa:
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Utskriftsdatum: 2021-02-03

Delegeringslista

 BESLUTSDAT BESLUT

 AVSER

BEVILJAT

 BESLUTSFATTARE

 ORSAK AVSLAGSBELOPP

REGDAT

REG.DATUM

F Inleda faderskapsutredning20210202 2021-01-04
Ann-Catrine Hellman

F Inleda faderskapsutredning20210105 2021-01-05
Ann-Catrine Hellman

F Inleda faderskapsutredning20210107 2021-01-07
Ann-Catrine Hellman

F Inleda faderskapsutredning20210107 2021-01-07
Ann-Catrine Hellman

F Inleda faderskapsutredning20210107 2021-01-07
Ann-Catrine Hellman

F Inleda faderskapsutredning20210107 2021-01-07
Ann-Catrine Hellman

F Godkännande av Faderskapsbekräftelse20210107 2021-01-07
Ann-Catrine Hellman

F Godkännande av Faderskapsbekräftelse20210107 2021-01-07
Ann-Catrine Hellman

F Inleda faderskapsutredning20210108 2021-01-08
Ann-Catrine Hellman

F Inleda faderskapsutredning20210108 2021-01-08
Ann-Catrine Hellman

F Godkännande av Faderskapsbekräftelse20210108 2021-01-08
Ann-Catrine Hellman

FR Avge yttrande 6 kap 20 § FB20210108 2021-01-08
Margareta Melin

URVALSPARAMETRAR Period:

Organisation:

Beslutsfattare:

Undernivåer:

2021-01-01 - 2021-01-31

Familjerätt

Handläggare:

Orsak:

Beslut:

Personnummer:

Urvalsdatum Beslutsdatum

Sida 1 / 4
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Delegeringslista

 BESLUTSDAT BESLUT

 AVSER

BEVILJAT

 BESLUTSFATTARE

 ORSAK AVSLAGSBELOPP

REGDAT

REG.DATUM

A Uppföljningsrapport lämnas20210111 2021-01-11
Anita Nilsson

F Godkännande av Faderskapsbekräftelse20210111 2021-01-11
Ann-Catrine Hellman

F Godkännande av Faderskapsbekräftelse20210111 2021-01-11
Ann-Catrine Hellman

F Inleda faderskapsutredning20210115 2021-01-15
Ann-Catrine Hellman

F Inleda faderskapsutredning20210115 2021-01-15
Ann-Catrine Hellman

F Inleda faderskapsutredning20210115 2021-01-15
Ann-Catrine Hellman

F Inleda faderskapsutredning20210115 2021-01-15
Ann-Catrine Hellman

F Inleda faderskapsutredning20210115 2021-01-15
Ann-Catrine Hellman

FR Begäran om bistånd från annan kommun 2 Kap 4 § FB20210203 2021-01-15
Maja Gajic

F Rättsgenetiskt undersökning20210203 2021-01-15
Maja Gajic

F Godkännande av Faderskapsbekräftelse20210118 2021-01-18
Ann-Catrine Hellman

FR Att godkänna avtal om vårdnad 6 Kap 17a § FB20210119 2021-01-19
Anita Nilsson

FR Att godkänna avtal om vårdnad 6 Kap 17a § FB20210119 2021-01-19
Anita Nilsson

FR Att godkänna avtal om vårdnad 6 Kap 17a § FB20210119 2021-01-19
Anita Nilsson

URVALSPARAMETRAR Period:

Organisation:

Beslutsfattare:

Undernivåer:

2021-01-01 - 2021-01-31

Familjerätt

Handläggare:

Orsak:

Beslut:

Personnummer:

Urvalsdatum Beslutsdatum

Sida 2 / 4
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Delegeringslista

 BESLUTSDAT BESLUT

 AVSER

BEVILJAT

 BESLUTSFATTARE

 ORSAK AVSLAGSBELOPP

REGDAT

REG.DATUM

FR Att godkänna avtal om vårdnad 6 Kap 17a § FB20210119 2021-01-19
Anita Nilsson

F Inleda faderskapsutredning20210119 2021-01-19
Ann-Catrine Hellman

F Inleda faderskapsutredning20210119 2021-01-19
Ann-Catrine Hellman

F Inleda faderskapsutredning20210120 2021-01-20
Ann-Catrine Hellman

F Inleda faderskapsutredning20210120 2021-01-20
Ann-Catrine Hellman

FR Umgängesstöd jml FB inleds20210122 2021-01-22
Anita Nilsson

F Inleda faderskapsutredning20210122 2021-01-22
Ann-Catrine Hellman

F Inleda faderskapsutredning20210122 2021-01-22
Ann-Catrine Hellman

F Godkännande av Faderskapsbekräftelse20210122 2021-01-22
Ann-Catrine Hellman

F Godkännande av Faderskapsbekräftelse20210122 2021-01-22
Ann-Catrine Hellman

FR Avge yttrande 6 kap 20 § FB20210129 2021-01-25
Anita Nilsson

FR Avge yttrande 6 kap 20 § FB20210129 2021-01-25
Anita Nilsson

F Inleda faderskapsutredning20210125 2021-01-25
Ann-Catrine Hellman

F Godkännande av Faderskapsbekräftelse20210125 2021-01-25
Ann-Catrine Hellman

URVALSPARAMETRAR Period:

Organisation:

Beslutsfattare:

Undernivåer:

2021-01-01 - 2021-01-31

Familjerätt

Handläggare:

Orsak:

Beslut:

Personnummer:

Urvalsdatum Beslutsdatum

Sida 3 / 4
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Delegeringslista

 BESLUTSDAT BESLUT

 AVSER

BEVILJAT

 BESLUTSFATTARE

 ORSAK AVSLAGSBELOPP

REGDAT

REG.DATUM

F Godkännande av Faderskapsbekräftelse20210126 2021-01-26
Ann-Catrine Hellman

F Inleda faderskapsutredning20210126 2021-01-26
Ann-Catrine Hellman

F Godkännande av Faderskapsbekräftelse20210126 2021-01-26
Ann-Catrine Hellman

FR Att godkänna avtal om vårdnad 6 Kap 17a § FB20210129 2021-01-29
Anita Nilsson

F Godkännande av Faderskapsbekräftelse20210129 2021-01-29
Ann-Catrine Hellman

F Godkännande av Faderskapsbekräftelse20210129 2021-01-29
Ann-Catrine Hellman

F Godkännande av Faderskapsbekräftelse20210129 2021-01-29
Ann-Catrine Hellman

URVALSPARAMETRAR Period:

Organisation:

Beslutsfattare:

Undernivåer:

2021-01-01 - 2021-01-31

Familjerätt

Handläggare:

Orsak:

Beslut:

Personnummer:

Urvalsdatum Beslutsdatum

Sida 4 / 4
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Utskriftsdatum: 2021-02-03

Delegeringslista

 BESLUTSDAT BESLUT

 AVSER

BEVILJAT

 BESLUTSFATTARE

 ORSAK AVSLAGSBELOPP

REGDAT

REG.DATUM

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds20210105 2021-01-04
Tanja Jankkila

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds20210105 2021-01-04
Tanja Jankkila

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20210112 2021-01-04
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20210126 2021-01-04
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL avslutas utan insats20210127 2021-01-04
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds20210105 2021-01-05
Josefin Sandell

BoU Personligt stöd 4 kap 1 SoL, bifall20210126 2021-01-05
Maria Nilsson

BoU Personligt stöd 4 kap 1 SoL, bifall20210126 2021-01-05
Theresia Hall

18 340,00BoU Kostnader individuella stödåtgärder20210126 2021-01-05
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL avslutas med insats20210112 2021-01-06
Sofie Hoffstedt

BoU Personligt stöd 4 kap 1 SoL, bifall20210112 2021-01-06
Sofie Hoffstedt

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20210119 2021-01-07
Theresia Hall

URVALSPARAMETRAR Period:

Organisation:

Beslutsfattare:

Undernivåer:

2021-01-01 - 2021-01-31

Utredningsenhet

Handläggare:

Orsak:

Beslut:

Personnummer:

Urvalsdatum Beslutsdatum

Sida 1 / 8
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Delegeringslista

 BESLUTSDAT BESLUT

 AVSER

BEVILJAT

 BESLUTSFATTARE

 ORSAK AVSLAGSBELOPP

REGDAT

REG.DATUM

BoU Vård utanför eget hem enligt 4 Kap 1 § SoL, avslutas20210108 2021-01-08
Josefin Sandell

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL avslutas utan insats20210108 2021-01-08
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20210126 2021-01-08
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20210126 2021-01-08
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds20210126 2021-01-11
Sally Hiruy

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds20210126 2021-01-11
Sally Hiruy

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds20210126 2021-01-11
Sally Hiruy

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20210119 2021-01-11
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20210121 2021-01-11
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20210121 2021-01-11
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20210121 2021-01-11
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20210202 2021-01-11
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20210202 2021-01-11
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20210201 2021-01-11
Theresia Hall

URVALSPARAMETRAR Period:

Organisation:

Beslutsfattare:

Undernivåer:

2021-01-01 - 2021-01-31

Utredningsenhet

Handläggare:

Orsak:

Beslut:

Personnummer:

Urvalsdatum Beslutsdatum
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Delegeringslista

 BESLUTSDAT BESLUT

 AVSER

BEVILJAT

 BESLUTSFATTARE

 ORSAK AVSLAGSBELOPP

REGDAT

REG.DATUM

BoU Personligt stöd 4 kap 1 SoL, bifall20210112 2021-01-12
Mido Hilding

BoU Personligt stöd 4 kap 1 SoL, bifall20210112 2021-01-12
Mido Hilding

BoU Uppdrag20210114 2021-01-12
Mido Hilding

U Medgivande 6 Kap 6 § 1 st SoL Familjehem20210118 2021-01-12
SN/AU/Ordförande

BoU Övervägande om fortsatt vård 6 Kap 8 § SoL20210126 2021-01-12
SN/AU/Ordförande

BoU Övervägande om fortsatt vård 6 Kap 8 § SoL20210126 2021-01-12
SN/AU/Ordförande

BoU Uppdrag20210112 2021-01-12
Sofie Hoffstedt

BoU Kontaktperson/familj 4 Kap 1 § SoL, bifall (3:6b SoL 1 st)20210112 2021-01-12
Sofie Hoffstedt

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20210113 2021-01-12
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20210113 2021-01-12
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20210113 2021-01-12
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds20210112 2021-01-12
Thomas Eriksson

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL avslutas utan insats20210113 2021-01-13
Josefin Sandell

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds20210114 2021-01-13
Tanja Jankkila

URVALSPARAMETRAR Period:

Organisation:

Beslutsfattare:

Undernivåer:

2021-01-01 - 2021-01-31

Utredningsenhet

Handläggare:

Orsak:

Beslut:

Personnummer:

Urvalsdatum Beslutsdatum
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Delegeringslista

 BESLUTSDAT BESLUT

 AVSER

BEVILJAT

 BESLUTSFATTARE

 ORSAK AVSLAGSBELOPP

REGDAT

REG.DATUM

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20210119 2021-01-13
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20210119 2021-01-13
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20210126 2021-01-13
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20210126 2021-01-13
Theresia Hall

500,00BoU Kostnader individuella stödåtgärder20210114 2021-01-14
Mido Hilding

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL avslutas utan insats20210114 2021-01-14
Mido Hilding

BoU Insats enligt 4 kap 1 § avslutas efter uppföljning20210114 2021-01-14
Nina Petersson Wallin

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20210119 2021-01-14
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20210119 2021-01-14
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20210121 2021-01-14
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20210202 2021-01-14
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20210202 2021-01-14
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20210202 2021-01-14
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20210202 2021-01-14
Theresia Hall

URVALSPARAMETRAR Period:

Organisation:

Beslutsfattare:

Undernivåer:

2021-01-01 - 2021-01-31

Utredningsenhet

Handläggare:

Orsak:

Beslut:

Personnummer:

Urvalsdatum Beslutsdatum
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Delegeringslista

 BESLUTSDAT BESLUT

 AVSER

BEVILJAT

 BESLUTSFATTARE

 ORSAK AVSLAGSBELOPP

REGDAT

REG.DATUM

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20210202 2021-01-14
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20210202 2021-01-14
Theresia Hall

BoU Personligt stöd 4 kap 1 SoL, bifall20210115 2021-01-15
Louise Söderblom

BoU Uppdrag20210115 2021-01-15
Louise Söderblom

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL avslutas med insats20210115 2021-01-15
Louise Söderblom

BoU Yttrande avges20210129 2021-01-15
Mido Hilding

BoU Insats enligt 11:4a avslutas efter uppföljning20210121 2021-01-16
Sofie Hoffstedt

BoU Personligt stöd 4 kap 1 SoL, bifall20210119 2021-01-19
Agneta Forss

BoU Uppdrag20210119 2021-01-19
Agneta Forss

BoU Personligt stöd 4 kap 1 SoL, bifall20210119 2021-01-19
Agneta Forss

1 712,00BoU Kostnader individuella stödåtgärder20210125 2021-01-19
Linda Grenander

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20210120 2021-01-19
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20210121 2021-01-19
Theresia Hall

BoU Yttrande avges20210120 2021-01-20
Mido Hilding

URVALSPARAMETRAR Period:

Organisation:

Beslutsfattare:

Undernivåer:

2021-01-01 - 2021-01-31

Utredningsenhet

Handläggare:

Orsak:

Beslut:

Personnummer:

Urvalsdatum Beslutsdatum
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Delegeringslista

 BESLUTSDAT BESLUT

 AVSER

BEVILJAT

 BESLUTSFATTARE

 ORSAK AVSLAGSBELOPP

REGDAT

REG.DATUM

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20210201 2021-01-20
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20210203 2021-01-20
Theresia Hall

BoU Uppdrag20210121 2021-01-21
Katarina Bjerre Baker

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds20210126 2021-01-21
Sally Hiruy

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20210202 2021-01-21
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20210202 2021-01-21
Theresia Hall

2 398,00BoU Kostnader individuella stödåtgärder20210122 2021-01-22
Linda Grenander

210,00BoU Kostnader individuella stödåtgärder20210122 2021-01-22
Maria Nilsson

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds20210122 2021-01-22
Sofie Hoffstedt

BoU Polisanmäla misstanke om brott riktat mot barn20210126 2021-01-22
Theresia Hall

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

20210126 2021-01-25

Helena Nilsson

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20210201 2021-01-25
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20210202 2021-01-25
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20210202 2021-01-25
Theresia Hall

URVALSPARAMETRAR Period:

Organisation:

Beslutsfattare:

Undernivåer:

2021-01-01 - 2021-01-31

Utredningsenhet

Handläggare:

Orsak:

Beslut:

Personnummer:

Urvalsdatum Beslutsdatum
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 BESLUTSDAT BESLUT

 AVSER

BEVILJAT

 BESLUTSFATTARE

 ORSAK AVSLAGSBELOPP

REGDAT

REG.DATUM

333,00BoU Kostnader individuella stödåtgärder20210126 2021-01-26
Maria Nilsson

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds20210128 2021-01-26
Mido Hilding

LVU Ansökan om vård enligt 2 §20210126 2021-01-26
SN/AU/Ordförande

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

20210126 2021-01-26

SN/AU/Ordförande

BoU Vård utanför eget hem enligt 4 Kap 1 § SoL, bifall20210126 2021-01-26
SN/AU/Ordförande

LVU Begäran om vårdens upphörande avslag20210126 2021-01-26
SN/AU/Ordförande

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

20210126 2021-01-26

SN/AU/Ordförande

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds20210126 2021-01-26
Theresia Hall

BoU Personligt stöd 4 kap 1 SoL, bifall20210126 2021-01-26
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds20210129 2021-01-27
Linda Grenander

BoU Handlingar expedieras20210128 2021-01-27
Mido Hilding

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds20210202 2021-01-27
Tanja Jankkila

BoU Särskilt kvalificerad kontaktperson bifall20210203 2021-01-27
Theresia Hall

URVALSPARAMETRAR Period:

Organisation:

Beslutsfattare:

Undernivåer:

2021-01-01 - 2021-01-31

Utredningsenhet

Handläggare:

Orsak:

Beslut:

Personnummer:

Urvalsdatum Beslutsdatum
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 BESLUTSDAT BESLUT

 AVSER

BEVILJAT

 BESLUTSFATTARE

 ORSAK AVSLAGSBELOPP

REGDAT

REG.DATUM

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL avslutas med insats20210203 2021-01-27
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL avslutas med insats20210127 2021-01-27
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds20210128 2021-01-28
Catrine Olsson

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds20210202 2021-01-28
Katarina Bjerre Baker

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL avslutas utan insats20210128 2021-01-28
Mido Hilding

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds20210202 2021-01-28
Tanja Jankkila

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds20210202 2021-01-28
Tanja Jankkila

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds20210202 2021-01-28
Tanja Jankkila

1 343,00BoU Kostnader individuella stödåtgärder20210129 2021-01-29
Linda Grenander

769,00BoU Kostnader individuella stödåtgärder20210129 2021-01-29
Maria Nilsson

BoU Vård utanför eget hem enligt 4 Kap 1 § SoL, bifall20210129 2021-01-29
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds20210129 2021-01-29
Thomas Eriksson

URVALSPARAMETRAR Period:

Organisation:

Beslutsfattare:

Undernivåer:

2021-01-01 - 2021-01-31

Utredningsenhet

Handläggare:

Orsak:

Beslut:

Personnummer:

Urvalsdatum Beslutsdatum
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KB Process Eslövs Kommun

Välj datumintervall

Från:
“W ..,.-M.._,...... ..... ..... ....w........_.m.-,,........,.......... ...s.........s.,, ,, ...,. ”w-..... .. . . ..-..- .,,,. . ..... . . W..., ___ .....,,...... ..

202  1-01-01

 

TI“

Återställ  X "

     

 

'  2021-01-31

 

Inskickade=Totalt antal ärenden inskickade under vald period.

Ej påbörjade = Antal ärenden med status "Anmälan inskickad" sista datumet i perioden.

Påbörjade =Antal ärenden med status "Utredning pågår", "Åtgärdar" eller "Uppföljning" sista datumet i

perioden.

Avslutade  =  Antal ärenden som blivit godkända av enhet— och organisationsansvarig under vald period.

Ärenden som begärts raderade, eller som är raderade räknas inte med i statistiken.

Tänk på! Ej påbörjade, påbörjade och avslutade ärenden kan omfatta ärenden inskickade innan vald

Udspenod. -

84

- .20
Ej påbörjade
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.0109

..36
_ -

Avslutade ärenden
Antal  avslutade ärenden: 36

Ej kränkning

. 86.1% Kränkning

.  13.9% Ej kränkning

Snabbutredning

.  83.3% Utredning

.  16.7% Snabbutredning ' 1

Ärenden  totalt
Totalt  antal ärenden: 165
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.  12.1% Ej påbörjade

.  66.1% Påbörjade

. 21.8% Avslutade

Pågående och avslutade ärenden

Kategorier

Diskriminering

O%

O

Fysisk

36.6%

53

Psykosocial

3.4%

5

Sexuella trakasserier

0.7%

1

Text/bild

0.7%
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1

Trakasserier

1.4%

Verbal

28.3%

41

Ingen kategori vald

29%

42

Verksamhetsområden

Eslövs Kommun - Grundskolor

99.3%

144

Eslövs Kommun - Förskolor

O.7%

4 ( 4 )106 ( 106 )
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