
Kallelse

Kallelse till sammanträde med Barn- och 
familjenämnden

Datum och tid:  2020-10-14, klockan  18:00
Plats:  Stadshuset, sammanträdesrum Sahlin/Möller (vån 2), Eslöv

Förhinder anmäls till Christina Lindblad, e-post: christina.lindblad-olshov@eslov.se

Ordförande
David Westlund (S)
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1. Val av justerare  18:00

2. Förskolans kvalitetssammanfattning Eslövs 
kommun, läsår 2019/2020 (BoF.2020.0052)

Avdelningschef Ann 
Marie Mattsson 18:05

Förslag till beslut
Barn- och familjenämnden har tagit del av rapporten och lägger den till 
handlingarna.

Beslutsunderlag
 Uppföljning av den kommunala förskoleutbildningen
 Rapport - Förskoleavdelningens kvalitetssammanfattning, läsår 

2019/2020

3. Remissvar - Betänkandet Stärkt kvalitet och 
likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg 
(BoF.2020.2305)

Jurist Riad Sköld 
Aliefendic 18:25

Förslag till beslut
Barn- och familjenämnden godkänner förvaltningschefens tillika 
skolchefens remissvar.

Beslutsunderlag
 Beslut avseende remissvar gällande betänkandet Stärkt kvalitet och 

likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg
 Remissvar gällande Betänkandet Stärkt kvalitet och likvärdighet i 

fritidshem och pedagogisk omsorg (SOU 2020:34)
 Sammanfattning av betänkandet Stärkt kvalitet och likvärdighet i 

fritidshem och pedagogisk omsorg (SOU 2020:34)

4. Elevers trygghet och studiero, läsåret 2019/2020 
(BoF.2020.0025)

Avdelningschef Ulrika 
Narling 18:35

Förslag till beslut
Barn- och familjenämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att se över 
uppföljningen av elevers trygghet och studiero, i övrigt godtar nämnden 
förvaltningens rapport om elevers trygghet och studiero samt tillstyrker 
förvaltningens insatser och utvecklingsarbete som föreslås i rapporten.
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Beslutsunderlag
 Elevers trygghet och studiero, läsåret 2019/2020
 Rapport - Elevers trygghet och studiero, läsåret 2019/2020

5. Remissvar - Riktlinjer för det minoritetspolitiska 
arbetet (BoF.2020.1780)

Ingen dragning 19:00

Förslag till beslut
Barn- och familjenämnden anser att målen ska riktas till respektive nämnd 
som har det yttersta ansvaret.
Barn- och familjenämnden anser att de två sista målen i förslaget till 
riktlinjer ska ersättas med följande mål: ”Alla elever som tillhör de 
nationella minoriteterna ska erbjudas undervisning i sitt minoritetsspråk. 
Ansvarig: Barn- och familjenämnden och Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden.” I övrigt har nämnden inget att erinra.

Beslutsunderlag
 Yttrande över förslag till riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet
 Förslag till riktlinjer minoritetspolitiskt arbete Eslövs kommun
 Remiss av förslag till riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet

6. Yttrande över motion angående undervisning 
(BoF.2020.0788)

 19:05

Förslag till beslut
Barn- och familjenämnden föreslår kommunfullmäktige att motionen ska 
anses besvarad.

Beslutsunderlag
 Yttrande över motion angående undervisning
 Motion angående undervisning
 Remittering av motion angående undervisning

7. Samrådsyttrande över detaljplan för del av Eslöv 
53:4, förskolan Skogsgläntan (BoF.2019.4004)

 19:15

Förslag till beslut
Barn- och familjenämnden tillstyrker detaljplanen.

Beslutsunderlag
 Samrådsyttrande över detaljplan för del av Eslöv 53:4, förskolan 

Skogsgläntan
 Underrättelse om samråd kring detaljplan för del av Eslöv 53:4
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 KSAU beslut § 122, 2020: Samråd för detaljplan för del av fastigheten 
Eslöv 53:4, Skogsgläntans förskola

 Plankarta för Detaljplan för del av Eslöv 53:4, förskolan Skogsgläntan
 Plan- och genomförandebeskrivning för del av Eslöv 53:4, förskolan 

Skogsgläntan
 Bilaga 1 - Trafikbullerutredning
 Bilaga 2 - Geo- och markmiljöundersökning

8. Revidering av delegeringsordning 2020 
(BoF.2020.0092)

Ingen dragning 19:25

Förslag till beslut
Barn- och familjenämnden beslutar att fastställa förändringarna i 
delegeringsordningen i enlighet med bilagt förslag.

Beslutsunderlag
 Revidering av delegeringsordning
 Förslag på revidering av delegeringsordning

9. Ekonomisk månadsrapport, september 2020 
(BoF.2020.0026)

Ingen dragning 19:30

Förslag till beslut
Barn- och familjenämnden beslutar att lägga den ekonomiska 
månadsrapporten för september 2020 med godkännande till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Ekonomisk månadsrapport september 2020
 09 Sept 2020 BoF - Ek sammanställning
 09 Sept 2020 - Volymer
 09 Sept 2020 - Placerade barn och unga
 09 Sept 2020 BoF - Frisktal

10. Flytt av ärende: IK Besökssäkerhet i förskola och 
grundskola (BoF.2020.0051)

Ingen dragning 19:35

Förslag till beslut
Barn- och familjenämnden beslutar att godta att ärendet Besökssäkerhet i 
förskola och grundskola redovisas vid nämndens sammanträde i november 
alternativt december 2020.

Beslutsunderlag
 Flytt av ärende: IK Besökssäkerhet i förskola och grundskola
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11. Förvaltningschefen informerar (BoF.2020.0028) Förvaltningschef 
Kerstin Melén-
Gyllensten 19:40

12. Redovisning av delegeringsbeslut, september 2020 
(BoF.2020.0029)

Ingen dragning 19:50

Förslag till beslut
Barn- och familjenämnden lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Redovisning av delegeringsbeslut, september 2020
 Delegeringsbeslut inom Resursavdelningen, september 2020
 Postlista av beslut att ej inleda ärenden, Utredningsenheten, september 

2020
 Sammanställning av anmälningar om kränkande behandling, september 

2020

13. Anmälningar för kännedom, september 2020 Ingen dragning 19:55

Förslag till beslut
Barn- och familjenämnden lägger informationen till handlingarna.

BoF.2020.2345-1 Beslut att anta och överlämna granskning av 
målstyrning inom ramen för kommunens 
hållbarhetsarbete

BoF.2020.2346-1 Beslut att remittera förslag till revideringen av Eslövs 
kommuns parkeringsnorm

BoF.2020.0003-5 FÖSAM-protokoll 2020-06-02

BoF.2019.0526-7 Beslut angående förslag till riktlinjer för inköp och 
upphandling

BoF.2020.2369-2 Underrättelse om samråd

BoF.2020.2423-1 Beslut angående Stehag Söder investeringsprojekt

BoF.2020.2424-1 Beslut angående Norrevångsskolan investeringsprojekt
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BoF.2019.4028-2 Servicenämndens beslut gällande Sallerupsskolan 
investeringsprojekt

BoF.2020.2438-2 Underrättelse om samråd kring förslag till fördjupad 
översiktsplan för östra Eslöv

BoF.2020.0003-6 FÖSAM-protokoll 2020-05-05 med bilagor

BoF.2020.0006-4 LOSAM-protokoll grundskolan 2020-09-01 med 
bilagor

BoF.2020.0005-5 LOSAM-protokoll resursavdelningen 2020-08-18
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Förskolans kvalitetssammanfattning Eslövs 
kommun, läsår 2019/2020

2

BoF.2020.0052
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BoF.2020.0052 

2020-09-21
Ann Marie Mattsson 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 den kommunala förskoleutbildningen

Ärendebeskrivning
Redovisning av uppföljning av den kommunala förskoleutbildningen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-09-21, förvaltningschef Kerstin Melén-Gyllensten och 
avdelningschef Ann Marie Mattsson.
Förskoleavdelningens kvalitetssammanfattning, läsår 2019/2020.

Beredning
Kvalitetsredovisning innehåller en beskrivning av tre utvalda fokusområden som 
förskolan arbetat med samt dess utvecklingsområden.
De tre fokusområden är:

 Barnkonventionen.
 Flerstämmig undervisning i förskolan (Fundif).
 Digitalisering.

Förslag till beslut
- Barn- och familjenämnden har tagit del av rapporten och lägger den till 

handlingarna.

Kerstin Melén-Gyllensten Ann Marie Mattsson
Förvaltningschef Avdelningschef förskola/

Bitr. förvaltningschef
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Förskoleavdelningens kvalitetssammanfattning 
läsår 2019/2020
Denna kvalitetssammanfattning innehåller en beskrivning av tre utvalda  
och beslutade fokusområden som förskoleavdelningen har arbetat med samt 
dess utvecklingsområden. I sammanfattningen ingår på slutet också mer och 
fler utvecklingsområden 
De tre fokusområden för 2019/2020 är:

• Barnkonventionen
• Flerstämmig undervisning i förskolan (Fundif)
• Digitalisering

Barnkonventionen
Förskolan ska spegla de värden och rättigheter som uttrycks i FN:s 
konvention om barnets rättigheter. 1 januari 2020 blev Barnkonventionen 
lag och genom detta får förskolan tydligt stöd i arbetet med det 
demokratiska uppdraget.

I kommunens förskolor förs diskussioner kring barnperspektiv, barnets 
perspektiv och barnrättsperspektiv för att skapa en grundsyn. Förskolans 
arbetssätt bygger på att all undervisning har sin utgångspunkt i 
barnkonventionen. Barnen har stort inflytande över sin dag, demokratiska 
val är självklara delar i utbildningen och barnen är trygga med det. Barnens 
röst blir på så sätt hörd även om de ännu inte har utvecklat ett verbalt språk.

Ett förskoleområde har börjat använda, Barnkonventionen i en låda, ett nytt 
material från UNICEF. Det är inspirationsmaterial för pedagoger, tips och 
aktiviteter som man kan göra med barnen. Det bygger på de fyra 
grundprinciperna i barnkonventionen och ger pedagogerna möjlighet till att 
utmana barnens tankar. Ett resultat av detta arbete är att barnen uttrycker
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fraser som att barn har rätt till lek och mat, samt att det är föräldrar eller 
vuxna som ska se till att barnen får det.

I utbildningen arbetar alla barn och pedagoger med boken, Tio 
kompisböcker baserade på Barnkonventionen (Palm 2014) med tillhörande 
aktivitetskort. Böckerna är ett redskap i arbetet med att öka barnens kunskap 
och förståelse för sina rättigheter. Varje bok är kopplad till en artikel i 
Barnkonventionen. 

Resultat som pedagogerna kan påvisa i barngruppen är bland annat 
- att barnen vågar uttrycka sina åsikter
- att barnen har ett gemensamt språk
- att barnen kommunicerar mer 
- att barnen kan argumentera för sin sak på annat sätt än tidigare
- att barnen har en gemensam utgångpunkt för information och samtal 

kring barns rättigheter och integritet
- att barnen hjälper varandra 
- att barnen hjälper pedagoger mer än vad de gjorde tidigare
- att barnen har blivit medvetna om rätten till att ha namn
- att barnen visar större hänsyn till varandra
- att barnen använder ordet ”stopp” eller visar med handen om de inte 

vill kramas, leka eller lämna ut en leksak
- att barnen använder ordet  “stopp” i  hemmet
- att de yngsta barnen har lärt sig av de lite äldre barnen

Nedan är exempel från olika förskoleområde.

Ett förskoleområde fortsätter med sitt Rättighetsråd, vilket är en gemensam 
plattform för att synliggör arbete med att göra barnen till rättighetsbärare. 
Rättighetsrådet har erfarenhetsutbyte och fungerar som en stor 
inspirationskälla för hur man kan utmana barnen vidare för att förstå 
innebörden av artiklarna i konventionen. 

För samtliga medarbetare anordnas regelbundna informationskvällar 
gällande RBF-arbete (rättighetsbaserad förskola). Resultat av detta är att alla 
medarbetare har ett gemensamt fokus och synliggör varandras kompetenser. 
Läroplanen och artiklarna i Barnkonventionen går hand i hand och är lika 
självklara. 
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En av kommunens förskolor har börjat med ett Ta-Ge skåp, vilket innebär 
att man kan lämna och ta kläder föräldrar emellan på förskolan. Detta har 
förskolan kopplat till en av barnkonventionens artiklar. Ett aktivt arbete 
utifrån hållbarhet och barnen får kunskaper kring att dela med sig och 
minska konsumtionen. 

Tydliggörande pedagogik har varit en förskolas utvecklingsområde, vilket 
innebär ökad tydligheten i miljöer bland verktyg, material och dagens 
struktur. Man ser att detta ger en lugnare barn- och personalgrupp. 
Pedagogerna känner att de har fått kontroll över dagen och kan se att barnen 
utvecklas och får en ökad inlärning. Detta förhållningssätt har även spridit 
sig till andra grupper i kommunen.

Trygghetsvandring är även något som pedagogerna genomför för att öka 
barnens trygghet. Barnen får ge återkoppling vilka miljöer som känns trygga 
och vilka som känns mindre trygga, det gäller både inom- och utomhus. 
Utifrån barnens svar har personalen därefter förändrat de otrygga miljöerna.

Appen Polyglutt erbjuder sagor på flera olika språk. Genom användandet av 
appen har barn med annat modersmål fått en ökad stolthet. Detta kan man se 
genom att barnen bjuder in kompisarna att lyssna på sagor på deras språk. 

Utvecklingsområde- Barnkonventionen
Nedan följer några exempel på vad som kommer att fortsätta utvecklas. 
Några av exemplen kommer alla förskolor att jobba med och några är 
specifika för vissa förskolor eller förskoleområden.

- kartlägga kännedomen om barnkonventionen och om de vuxna kan 
tillämpa barnperspektivet i sitt arbete s.k. nollmätning. Detta  som ett 
stöd i undervisningen och fördjupning i barnkonventionens artiklar. 
Nollmätning genomförs individuellt även med barnen utifrån deras 
förmåga. 

- få medarbetarna att se sig själv som skyldighetsbärare d.v.s. att se till 
att rättighetsbäraren/barnet får sina rättigheter tillgodosedda

- skapa förutsättningar för barnen att kunna använda sig av sina 
rättigheter. För att detta skall kunna förverkligas måste man hitta fler 
möjligheter att involvera samtliga vårdnadshavare. 
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- fortsätta med nya diskussioner i likabehandlingsgruppen där man 
utmanar varandra kring olika dilemman och frågeställningar 

- fortsätter med böckerna, Tio kompisböcker baserade på 
Barnkonventionen (Palm 2014)

- öka engagemanget ytterligare i Ta-Ge skåpet både utifrån hållbarhet 
och barnkonventionen.  

- koppla barnkonventionens grundtankar naturligt i olika situationer

Flerstämmig undervisning i förskolan (Fundif)
I många år har förskolan bedrivit undervisning men det är inte förrän i 
Läroplan för förskolan 2018 (Lpfö 18) som begreppet undervisning finns 
med för första gången. I Lpfö 18 står det att ”undervisning innebär att 
stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och 
riktning och syftar till utveckling och lärande hos barnen.”

Eslövs kommun fortsätter sitt deltagande i det treåriga forsknings- och 
utvecklingsprogrammet, Flerstämmig undervisningen i förskolan (Fundif). 
Programmets syfte är att på alla nivåer utveckla såväl kunskap och 
förhållningssätt som arbetsmetoder inom undervisning i förskolan. 

Arbetet med “Flerstämmig undervisning i förskolan”, Fundif, fortlöper på 
samtliga enheter. Medvetenheten kring undervisningsbegreppet har ökat 
avsevärt och ingen tycker längre att begreppet är obekvämt.  

Pedagogerna har fått prova fyra olika teorier som har stärkt deras
undervisningsuppdrag. Det har blivit ett tydligare fokus på hur
undervisningen ser ut i förskolan som i sin tur har lett till fler diskussioner 
och förbättringsstrategier där man utvecklas individuellt och i grupp. Man 
ser att pedagogernas medvetenhet om undervisningens innehåll och form är 
kopplat till forskning, vilket också syns i deras dokumentation. Pedagogerna 
relaterar till olika teorier samt olika forskare, som ligger till grund för deras 
undervisning. Pedagogerna har sett att olika strategier öppnar upp för andra 
sätt att lära och ger barnen fler lärandesituationer utifrån deras egna 
förutsättningar och behov. 
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Filmning har varit ett bra verktyg som har använts under hela processen, 
vilket har lett till att pedagogerna har fått syn på både sitt eget agerande och 
hur barnen svarar på undervisningen. Filmning har blivit ett mer självklart 
verktyg och används genomgripande i hela utbildningen samt att barnen 
gärna själv filmar och reflekterar tillsammans i sin barngrupp

Pedagogerna kan se att barnen använder sig av de termer de fått lära sig i de 
olika projekten. Pedagoger ser även att barnen återberättar vad de lärt sig 
under undervisningen för andra vuxna samt för sina kompisar. Rektorerna 
blir också involverade av barnen i projekten, det bokas möte med rektor för 
återberättelse.

Utvecklingsområde- Flerstämmig undervisning i förskolan
Nedan följer några exempel på vad som kommer att utvecklas. Några av 
exemplen kommer alla förskolor att jobba med och några är specifika för 
vissa förskolor eller förskoleområden.

- Lyfta de som inte har uppnått önskvärd nivå genom att arbeta enligt 
den struktur som finns för detta arbete.

- Hålla diskussionerna och arbetet levande genom kollegiala möten 
och kritiska vänner

- Inspirera arbetslag att fortsätta detta arbete och att kunna göra 
adekvata och professionella val i sitt arbete kring olika teorier och 
när de ska användas i olika sammanhang.

- För att inte tappa fokus ska en plan upprättas för att tydliggöra att 
didaktikens frågor och dimensioner är grundläggande i förskolans 
arbete.
 

- Upprätta en plan för hur fortsatt utveckling av undervisning kopplat 
till forskning ska ske på egen hand. 

- Fördjupa sig i olika undervisningsupplägg.

- Arbeta med frågor kring vad som karaktäriserar undervisning i 
förskolan samt kopplingen till forskningen. 

13 ( 168 )



6(9)

- Att samtliga pedagoger kommer att utveckla ett vetenskapligt 
förhållningssätt både i teorin och i praktiken.

- Introducera ett material som man enkelt kan läsa i och använda som 
en lathund i sitt arbete.

- Bli bättre på att sätta ord på det vi gör och bli mer medvetna om de 
olika teorierna.

- Diskutera, planera, analysera och utvärdera med fördjupning kopplat 
till undervisningsupplägg.

- Ett förskoleområde kommer starta upp ett forum för samtliga sina 
förskollärare. Detta för att befästa de teorier och upplägg som Fundif 
har erbjudit.

Digitalisering
I förskolans läroplan står det att: ”Utbildningen ska ge barnen 
förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens genom att ge dem 
möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i 
vardagen. Barnen ska ges möjlighet att grundlägga ett kritiskt och 
ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att de på sikt ska kunna se 
möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information”. 

Att digitala verktyg tar plats i förskolan betyder inte att något annat ska tas 
bort. Digitala verktyg och andra verktyg behöver finnas sida vid sida och 
pedagogerna avgör vad som passar att använda vid olika 
undervisningstillfällen. Pedagogerna ska belysa skillnaden genom att 
använda sig av ett varierat utbud av aktiviteter. Ett område kallar sin plan, 
“Adekvat digital kompetens”. Genom denna plan blir pedagogerna 
medvetna om vilka olika kompetenser de ska erbjuda barn i olika åldrar.

När det gäller de digitala målen har resultatet höjts avsevärt under det 
senaste året och därmed har även kvalitén i verksamheten höjts. Detta 
gynnar barnen genom ökad kunskap om hur de kan använda sig av de 
digitala verktygen. 
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Denna positiva utveckling beror på de olika kompetensutvecklingsinsatser 
samtliga medarbetare har fått ta del av. Utbildningar har skett både på 
central och lokal nivå genom enheternas IKT:pedagoger. 
Utbildningsinsatser som efterfrågas bland personal är work-shop, då får de 
också komma med önskemål kring innehållet. På work-shop är det fokus på 
praktiskt arbete i olika appar och syftet med att använda dem.

Förskolorna arbetar en del med programmering där barnen får skapa egna 
mönster och programmera bluebots och robotar. Detta har lett till att barnen 
kan applicera symbolerna som de använt vid programmeringen även i andra 
miljöer och följt dem där. Andra verktyg som används är  dokumentkamera 
och förstoringsverktyg, med hjälp av dessa kan barnen titta på naturens 
växter, djur och grönsaker man odlat eller t ex flugans fasettögon eller 
kastanjens färgskiftningar på skalet. I större perspektiv kan detta kopplas till 
hållbar utveckling.

Ytterligare verktyg som barnen och pedagoger använder är projektorn och 
bluetooth högtalare. De är bra komplement till leken och undervisningen, 
dels genom att många kan ta del av en och samma bild/film samtidigt samt 
att barn/pedagog kan googla någon bild som de använder. Leken blir mer 
verklig när barnet ser t ex en skogsbild på väggen samtidigt som de leker 
picknick. 

Alla förskolor har tillgång till appen Polyglutt som är en bilderbokstjänst 
med inläsning av sagor på många olika språk. Tjänsten ger möjlighet att läsa 
samma bok på många olika språk.
 

Utvecklingsområde- Digitalisering
Nedan följer några exempel på vad som kommer att fortsätta utvecklas. 
Några av exemplen kommer alla förskolor att jobba med och några är 
specifika för vissa förskolor eller förskoleområden.

- Genomföra bokcirkel som handlar om det digitala arbetet i förskolan

- Återuppta digitala work- shop och ”Digital fika” för medarbetarna 

- Lägga ett ännu större fokus kring den pedagogiska delen i 
digitaliseringen. Målet är att man ska arbeta mer transdisciplinärt, 
det vill säga att det inte finns några gränser mellan det digitala och 
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analoga.

- Göra att det blir naturligt att använda digitalisering i undervisningen 
och veta när man väljer till eller väljer ifrån verktygen

- Lära barn kontinuerligt att vara källkritiska.

- Fördjupa användandet av de verktyg som påbörjats.
 

- Utveckla barns deltagande i dokumentationsarbetet med både foto 
och filmskapande. 

- Utveckla användandet av bilder i reflektion med de yngsta barnen 
för att även ge barn mer inflytande över sitt lärande.

Utvecklingsområde- övergripande
Nedan följer några exempel på vad som kommer att utvecklas inom olika 
delar av utbildningen. Dessa kan leda till nya fokusområden. Några av 
exemplen kommer alla förskolor att jobba med och några är specifika för 
vissa förskolor eller förskoleområden.

- Arbeta med att ska få ut relevant information till vårdnadshavare. 

- Se över barnens utemiljö. Säkerställa att det även utomhus bedrivs 
en pedagogiskt planerad undervisning. 

- Utefter föräldraenkätens resultat kommer ett fortsatt arbete med 
bemötande både vuxna-barn, barn-barn och vuxna-vuxna ske. Bland 
annat genom ICDP- fortbildning.

- Fortsätta arbetet med att implementera språkpolicyn

- Genomföra kompetensutveckling via Skolverkets moduler.
- Utveckla den påbörjade specialpedagogs organisation.

- Utveckla trygghetsvandringar 

- Fördjupa arbetet med hållbar utveckling på olika sätt. 
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- Fortsätta med TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande 
Kommunikation) och målet är att alla pedagoger ska behärska de 
grundläggande kunskaperna.

- Fortsätta arbetet med leken, lekgrupper samt lekkompetenser. Ser 
stora framgångar med arbetet såsom att lekkompetenserna har ökat 
hos leksvaga barn, konflikterna har minskat och statusen i 
barngruppen hos leksvaga barn har ökat. Lekgrupper ska vara ett 
naturligt arbetssätt i utbildningen. 

- En förskola har ansökt om Skolverkets utmärkelse “Skola för hållbar 
utveckling”, vilket innebär aktivt arbete på följande punkter.
ㆍ Verksamheten är organiserad så att alla barn samt all personal ges 
möjlighet att aktivt delta i arbetet. 
ㆍ Rutiner finns för hur ny personal informeras och involveras. 
ㆍ Personalen får kompetensutveckling 
ㆍ Verksamheten delar med sig av sina erfarenheter.
ㆍ Verksamheten följs årligen upp. 
ㆍ Barn och pedagoger deltar gemensamt i arbetet med att formulera 
mål, planera, genomföra och utvärdera lärandet för hållbar 
utveckling. 
ㆍ Barn har en aktiv, stark och tydlig roll utifrån sina förutsättningar. 
ㆍ Samverkan med det omgivande samhället
ㆍ Den pedagogiska utvecklingen dokumenteras och följs upp 
kontinuerligt. 

Ann Marie Mattsson
Avdelningschef/biträdande förvaltningschef
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2020-09-21
Riad Sköld Aliefendic Barn- och familjenämnden
072-2038298
Riad.skoldaliefendic@eslov.se

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

Beslut avseende remissvar gällande Betänkandet 
Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och 
pedagogisk omsorg (SOU 2020:34)

Ärendebeskrivning
Remissvar till Utbildningsdepartementet gällande ett betänkande som rör förslag till 
lagändringar i skollagen (2010:800) avseende fritidshem och pedagogisk omsorg.

Beslutsunderlag
Remissvar gällande Betänkandet Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och 
pedagogisk omsorg (SOU 2020:34).
Betänkandet Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg 
(SOU 2020:34).

Beredning
Den 30 augusti 2018 beslutade regeringen att uppdra åt en särskild utredare att lämna 
förslag som syftar till att stärka kvaliteten och likvärdigheten i fritidshem och 
pedagogisk omsorg. Den statliga utredningen uppdrag har i närmare bemärkelse varit 
att kartlägga och analysera vilka utvecklingsområden som finns i fritidshemmet och 
vid behov föreslå åtgärder för att öka kvaliteten och likvärdigheten och stärka 
fritidshemmets kompensatoriska uppdrag. Utredningen skulle också kartlägga och 
analysera om pedagogisk omsorg stimulerar barns utveckling och lärande och vid 
behov lämna förslag på hur man kan främja att barn får likvärdiga förutsättningar 
inför start i förskoleklass.

Utredningen har bl.a. föreslagit följande.

Fritidshemmet
 Införande av ett allmänt fritidshem, med samma modell som förskolan, på sikt.
 Ändringar i VAL-förordningen som syftar till att vidareutbildning av lärare, 

VAL, ska förändras på ett sådant sätt att det  blir lättare för personer som 
medverkat i undervisningen i fritidshemmet att delta.
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 Skolverket ges i uppdrag att utveckla stödmaterial om systematiskt 
kvalitetsarbete i fritidshemmet.

 En utvidgning av statsbidragen för karriärsteg, lärarlönelyftet, lärarassistenter, 
personalförstärkning nom elevhälsan och specialpedagogik samt 
specialpedagogik för lärande. Detta i syfte att även fritidshemmet ska omfattas av 
dessa bidrag.

 Ett förtydligande av lagstiftningen gällande extra anpassning och särskilt stöd i 
syfte att klargöra under vilka förutsättningar stöd ska ges i fritidshemmet.

Pedagogisk omsorg
 Två alternativa förslag där utredningen förordar alternativ 2.

Det ena förslaget (alternativ 1) handlar om att förtydliga de bestämmelser 
som styr pedagogisk omsorg. Syftet är att höja verksamhetens kvalitet och 
likvärdighet.
Det andra förslaget (alternativ 2) innebär att de höjda kvalitetskraven i 
alternativ 1 införs samt att pedagogisk omsorg också etableringsstoppas.

Förvaltningens bedömning är att utredningens förslag i stort skulle stärka kvaliteten 
och likvärdigheten i utbildningsväsendet och att Eslövs kommun därför bör ställa sig 
bakom dem. 

Förslag till beslut
-  Barn- och familjenämnden godkänner förvaltningschefens tillika skolchefens 

remissvar.

Beslutet skickas till
Regeringen, Utbildningsdepartementet

Kerstin Melén-Gyllensten Riad Sköld Aliefendic
Förvaltningschef Jurist
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2020-10-02 
Riad Sköld Aliefendic Utbildningsdepartementet
+4641362298 
Riad.SkoldAliefendic@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

Remissvar gällande Betänkandet Stärkt kvalitet 
och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk 
omsorg (SOU 2020:34)) 

Utbildningsdepartementets dnr U2020/03811/S

Eslövs kommun stödjer förslagen i betänkandet. Avseende förslagen 
gällande pedagogisk omsorg håller Eslövs kommun med utredningen om att 
det behövs både höjda kvalitetskrav och ett etableringsstopp.

Kerstin Melén-Gyllensten
Skolchef och förvaltningschef Barn och utbildning 
2020-09-22

Juristen Riad Sköld Aliefendic har föredragit ärendet.
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2020-06-16
Ulrika Narling Barn- och familjenämnden
+4641362404 
Ulrika.Narling@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

Elevernas trygghet och studiero, läsåret 2019/2020

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-06-16, förvaltningschef Kerstin Melén-Gyllensten och 
avdelningschef Ulrika Narling.
Rapport - Elevers trygghet och studiero, läsåret 2019/2020. 

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

Förslag till beslut
- Barn- och familjenämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att se över 

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

Kerstin Melén-Gyllensten Ulrika Narling
Förvaltningschef Avdelningschef grundskolan
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2020-10-07
Ulrika Narling
+464l 362404
U lrika.Narling©eslov.se

Elevernas  trygghet  och studiero, läsåret 2019—
2020

Trygghet oeh studiero är betydelsefullt för hur eleverna kommer att lyckas

nå målen för utbildningen. Strukturerad och varierad undervisning,

tillitsfulla relationer mellan lärare och elever samt ett aktivt

värdegrundsarbete är förutsättningar för detta. Enligt skollagen ska alla

elever tillförsäkras en trygg och stödjande skolmiljö. Det är skolan och

ytterst rektorns ansvar att skapa trygghet och studiero.

Varje vårtermin genomförs en enkätundersökning i kommunens skolor med

fokus på elevernas trivsel och arbetsmiljö i årskurs  3-9.  Syftet med enkäten

är att undersöka elevernas trygghet, studiero, trivsel och arbetsmiljö i

skolan. Enkäten  films  i två versioner: en för årskurs 3—6 och en för årskurs

7-9.

Även grundsärskolan genomlör elevenkäten. Någon särskilt analys utifrån

vad just eleverna på grundsärskolan svarar görs dock inte då det är för få

elever som svarar på enkäten. Däremot arbetar grundsärskolan med sitt eget

resultat precis som alla andra skolor gör.

Samtliga skolor har analyserat enkätresultaten på klass och skolnivå.

Eleverna är med i analysen i sina egna klasser, men analyser görs också i

skolornas elevråd och/eller 1ikabehandlingsgrupp. Även elevhälsoteamet

arbetar med att analysera resultaten. Utifrån dessa analyser planerar

skolorna nya åtgärder för att ytterligare öka tryggheten och studieron på

samtliga skolor.

Nytt för i år är att alternativet ”annat” lagts till i frågan som handlar om

vilket kön man tillhör.

1(7)
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1. Resultat på enkätsvaren

1.1 Trivsel, skolmiljö och trygghet

I enkäten uppger ea 90% av eleverna i åk 3—6 att de trivs och känner sig
trygga i skolan. 1 åk 7-9 är det ca 85% som uppger detta.

Andel elever Stämmer ganska bra/

Stämmer inte alls/ Stämmer helt och hållet

åk 7-9 Stämmer ganska dåligt åk 3-6 åk 7-9 åk 3—6

Trivsel, skolmiljö och trygghet r:  å  &  lE &  &  &  B ä  å  &  is å  ä  &
Jag känner migtrygg  i  skolan 17% 15% 1% 16% 12% 7% 0% 10% 33% 87% 1% 8 %  88% 93% 1%

Jag trivs  i  Skolan 10% 12% 1% 12%  %  S% 0% 79’ _  90% 88% 1% 88% 91%  95%  0%

Jag har möjlighet till studiero  i  skolan  36% 3596 1% 36% -  »  I, 64%  65%  1% 64%  -  -

Jag fölier skolans ordningsregler 58% 54%  1%  56% 45%  38% 0% 41%  V  42% 46% 1% 44% 55% 62% 0%

I  min skola är vi elever med och

bestämmer vilka ordningsregler vi ska ha 12% S% 1% 11%  - -  -  » 88% 91% 1% 89%  - -  -

Mina lärare ser till att ordningsreglerna

på skolan följs 37% 34% 1% 35% 12% S% 0% 10% 63% 66% 1% 65% 88% 91% 0%

Jag känner mig trygg på rasterna 16% 11% 1% 14% 11% 8% 0% S% 84% 89% 19o 86% 89% 92% 1%

Jag tycker att smak och variation på maten

är bra 70% 70% 2% 70% 435$ 46% 0% 48%  '  . 30% 30% 1% 30%  52% 54%  0%

Matsalsmiljön är bra med lugn och roi

både matkön och i matsalen 55% 60% 2% 58% 53% 60% 1% 62% 45% 40% 0% 42% 37% 40% 056

ifall resultatet på frågan visar -- har frågan ' '

Inte funnits med i enkäten

En järnlörelse av resultaten de senaste tre åren visar att det finns vissa

skillnader men att de inte är stora. Det finns inga konstanta förändringar

varken positiva eller negativa. Generellt är andelen elever som upplever

trygghet och trivsel i skolan något högre i åk 3—6 än i åk  7-9.  Störst skillnad
är det på hur eleverna upplever att de har studier-0 på skolan.

3-6

100%

80%

60%

40%

20%

0%    
Jag känner migtrvgg i Jag trivs i skolan Det är lugn och roi Jag känner mig trygg

skolan klassrummet på rasterna

H  16/17 I  17/18 18/19 ii  19/20
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Jag känner mig trygg i Jag trivs  i  skolan Jag har möjlighet till Jag känner mig trygg

skolan studiero i skolan på lasterna

l:] 16/17 El 17/18 18/19 [1119/20

Andelen  elever som trivs  i  skolan har ökat från föregående år på både 3-6
och  7—9.  I  bilaga  1 finns resultaten redovisade på skolnivå. Här blir det  ännu

tydligare att trygghet och trivsel följer varandra. Är man trygg på skolan
trivs man också  i  högre grad.

I  åk 3-6 är det  i  år fler flickor än pojkar som svarat att de inte känner sig
trygga i skolan, jämfört med förra året då resultatet visade att det var lika
många pojkar som flickor som svarat att de inte känner sig trygga i skolan.
I  årskurs 7-9 är det i år pojkarna som främst svarat att de inte känner sig
trygga i skolan jämfört med förra året då det var ilickorna. Eleverna känner

sig främst otrygga på platser där vuxna inte finns  i  närheten i tillräcklig
utsträckning, såsom till exempel omklädningsrum, korridor, skolgården och
större öppna ytor. )å 7-9 skolorna nämner eleverna också att det är otryggt
där de äldsta eleverna uppehåller sig.

Elever i åk 3-6 upplever en högre grad av studiero och att det är lugn och ro
på lektionerna än vad elever i årskurs 7-9 gör. På 3-6 har det ökat från

föregående år medan det är samma resultat på 7-9.

Ordningsregler finns på alla skolor i kommunen och svaren på enkäten visar
också att dessa är kända för eleverna. På 3—6 upplever eleverna i hög grad att
lärarna ser till att eleverna följer skolans ordningsregler. På 7—9 skolorna är
denna siffra mycket lägre. På båda stadierna är det många elever som svarar
att de inte följer skolornas ordningsregler.
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1.2 Förhindra kränkningar

Förhindra kränkningar

De vuxna på skolan reagerar om de får

reda på att någon  elev  varit  elak  mot

en annan elev

Jag vet vem på skolan jag kan prata

med om någon har varit  elak  mot en

elev

Har du känt dig kränkt/mobbad under

detta läsår?

Har andra  elever  på din skola hotat,

kränkt  eller  mobbat  dig på  sociala

Min skola arbetar  aktivt  med att

förhindra kränkande behandling

Har du under detta  läsår blivit

diskriminerad?

ifall resultatet på frågan visar —— hur frågan

inte funnits med [ enkäten

Andel elever

Ja åk  7-9 åk 3-6 Ne] åk 7-9 åk 3-6

m  GJ '(u' = m  CU "E; = ru GI 75  = ru OJ  ä  :

5  %$.  c  2 %,  i  :  e =5, 9:  c  e % i  c  e
i £3  å  .9 i S  å  .9 E  &  &  £  &  &  å  .9

74% 77% 1% 75% 87% 89% 1% 83% 26% 23% 1% 25% 13% 11% 0% 12%

33% 33% 1% 32% 91% 90% 1% 91% , 17% 17% 1% 18% 9% 10% 0% 9%

23% 16% 1% 20% 26% 19% o% 23%  ,  77% 84% 1% 30% 74% 81% 0% 77%

17% 12% 1%  15%  15% 9% 0% 13% 83% 88% 1% 85% 34% 91% 1% 37%

70% 72% 1% 71%  _ _ - - 30% 28% 1% 29%  _  _ -

19% 14% 1% 17% -  -  _ 81% 86% 1% 83%  - -  » _

Andelen elever som känt sig kränkta eller  mobbade  under läsåret har

minskat jämfört med tidigare år. 1 årskurs 3—6 upplever 23 % av eleverna att

de känt sig kränkta (motsvarande andel under förra läsåret 27 %) och i

årskurs 7—9 är andelen 20% (motsvarande andel under förra läsåret  23%).  På

frågan om eleverna blivit kränkta via sociala medier så är andelen ungefär

samma som tidigare år dock en minskning i åk  3-6, (2019  åk 79, 14%, åk 3-

6 17%).  Det är vidare en högre andel flickor som svarat att de blivit kränkta

under läsåret, och så har det också varit tidigare läsår.

De allra flesta elever som svarat att de känt sig kränkta eller mobbade i

skolan, känner sig ändå trygga i skolan.

lin fortsatt hög andel av eleverna i såväl årskurs 3-6 som årskurs 7—9

upplever att de vuxna på skolan reagerar om de får reda på att någon elev

varit elak mot någon annan elev, dock en förbättring jämfört med tidigare

läsår (åk  3—6, 74 %, åk  7-9, 86 %). De vet också vem de ska prata med om

någon varit elak mot någon elev. Detta visar att skolornas rutiner kring vart
eleverna ska vända sig är kända och fungerar.

2. Analys

Skolornas verksamhet ska utformas på ett sådant sätt att alla elever ska

tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Strukturerad
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och varierad undervisning, tillitsfulla relationer mellan lärare och elever

samt ett aktivt värdegrundsarbete är förutsättningar för detta.

Vad som uppfattas som studiero är subjektivt och varierar beroende på

person och situation. Det linns flera delar som är viktiga för att skapa

studiero. Läraren ska ha kunskap om elevernas individuella förutsättningar

och behov och anpassa undervisningen efter det. Läraren ska också göra

eleverna delaktiga så att de får möjlighet att förstå undervisningsinnehållet.

Studiero främjas av att läraren tydligt förklarar arbetsuppgifter-na för

eleverna och försäkrar sig om att eleverna förstår dem. För både studiero

och trygghet är det viktigt att läraren arbetar med att skapa goda relationer i

klassen, mellan eleverna men också mellan läraren och eleverna. Det är

även viktigt att undervisningen genomförs så att elever inte blir störda när

de utför sitt skolarbete. Av denna anledning behöver lärare vidta åtgärder

för att skapa och upprätthålla studiero i klassrummen, liksom

ändamålsenliga åtgärder för att återställa ordningen när det behövs.

Grundskolorna i Eslövs kommun arbetar med att stärka lärarnas ledarskap i

klassrummet genom kompetensutveekling och lektionsbesök av såväl rektor

som förstelärare.

En förutsättning för att eleverna ska ha studiero under lektionerna är en

trygg miljö i skolan. Miljön omfattar inte enbart lektionssalar, utan gäller

alla utrymmen och platser på skolan. Det behöver därför finnas ett arbete på

skolan för att skapa trygghet och en medvetenhet kring hur trygghet

påverkar lärandet i undervisningen.

Skolorna arbetar med ständigt med att alla elever ska känna sig trygga och

ha studiero. Förebyggande och främjande insatser görs. Skolorna analyserar

resultaten tillsammans med elever och personal för att hitta rätt åtgärder. En

del skolor har egna enkäter fler gånger om året och en del följer upp med

intervjuer. Trots allt arbete som läggs ner på skolorna ligger resultaten på

enkäten ganska jämnt över åren. Skolinspektionen genomför en liknande

enkät där man också mäter trygghet och studiero. Våra resultat tangerar de

resultat som är nationellt. Eftersom en enkät mäter hur det upplevs just vid

ett tillfälle är det viktigt att genomföra andra aktiviteter för att mäta

tryggheten och studieron på skolorna. T.ex. genom intervjuer,

klassrumsbesök eller fler mindre enkäter. Fördelen med enkäten är att man

kan identifiera om det förekommer en klass eller skola där tryggheten och
studieron inte är bra och då vidta åtgärder.
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Ordningsregler ska enligt skollagen finnas på varje skolenhet. De ska

utarbetas under medverkan av eleverna och följas upp på varje skolenhet.

Ytterst är det rektor som beslutar om ordningsreglerna. Enligt eleverna är

det många som inte följer de ordningsregler skolan tagit fram tillsammans

med eleverna. Det här kan hänga ihop med hur ordningsreglerna är

utformade och på vilken nivå. Även om skolorna arbetat med sina

ordningsregler de senaste åren behöver skolorna analysera vad det beror på

att eleverna inte anser att de följer dem och hur de ska arbeta och utforma

reglerna så att eleverna följer det man har kommit överens om.

Det är nolltolerans mot kränkningar i skolan. Arbetet mot diskriminering

och kränkande behandling är komplext, och alla skolor ska arbeta

förebyggande för att förhindra att kränkningar inträffar. Exempel på hur

skolorna arbetar förebyggande och främjande är riktade lektioner kring

värdegrundsarbete, vuxentäthet i korridorer och på raster, planerade

rastaktiviteter, temadagar med samarbetsövningar och genom

elevdelaktighet i elevråd och klassråd. För att säkerställa arbetet med

kränkningsanmälningar har skolorna med start i september  2020  börjat med

ett digitalt program för processen. Programmet kommer ge skolorna och

huvudmannen bra statistik att arbeta med i det förebyggande och främjande

arbetet.

Som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i skolan har

rektorn det övergripande ansvaret för att utveckla verksamheten och nå

uppsatta mål. En övergripande utgångspunkt är att de rektorerna

som är aktiva ledare av den pedagogiska verksamheten skapar självtillit och

kraft i skolans gemensamma arbete och ansvar för ökad kvalitet i

undervisningen. Att ha en kontinuitet och långsiktighet i sitt arbete med

dessa frågor är därför avgörande. Under det senaste året har två av våra fyra

högstadieskolor haft rektorsbyte med perioder av tillförordnade rektorer.

Vid jämförelse mellan högstadieskolorna, där resultaten generellt är lägre än

på F—6, är det fler elever på Norrevångsskolan 7-9 och på Källebergsskolan
som upplever trygghet, trivsel och studiero. Norrevång 7—9 och

Källebergsskolan har haft en kontinuitet i sin ledning och i sitt arbete med

dessa frågor. Ekenässkolan har ny rektor sedan årsskiftet och har inför

läsårsstart flyttat större delar av sin verksamhet till nya lokaler. På

Ölyckeskolan är det rekryterat två nya rektorer inför läsårsstart 2020.

Ölyckeskolans nya rektorer har nu stort fokus på att arbeta för ökat resultat.

Ulrika Narling

Avdelningschef

5(7)
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Bilaga  — resultat på skolnivå

NV F- Nya

Åk F—6 Fridasro Västra Sallerup 6 Östra Stehag Harlösa Ölycke Marieskolan Totalt

Jag känner mig trygg i skolan 91% 93% 87%, 95% 95% 87% 98% 85% _ 84% 90%

Jag trivs  i  skolan 94% 95% 92% 95% 92% 92% 100% 94% 87% 93%

Det är  lugn  och ro i

klassrummet 85% 90% 83% 89% 96% 81% 92% 84% 81% 87%

Jag följer skolans

ordningsregler 47% 75% 48% 67% 58%  _  51% 72% , 50% 48% 59%

Mina lärare ser till att

ordningsreglerna på skolan

följs 92% 88% 86% 92% 94% , 88% 96% 90% 85% 90%

Jag känner mig trygg på

rasterna 90% 94% 88% 96% 91% 89% 100% 88% 82% 91%

Åk 7—9 Ekenäs NV 7—9 Källeberg Ölycke Totalt"—

Jag känner mig trygg i skolan 81% 89% 86% 86% 84%

Jag trivs i skolan 85% 91% 91% 85% 88%

Jag har möjlighet till studiero i skolan 61% 63% 72% 57% 64%

Jag följer skolans ordningsregler 33% 59% 47% 35% 44%

lmin skola är vi elever med och bestämmer vilka

ordningsregler vi ska ha 86% 93% 88% 93% 89%

Mina lärare ser till att ordningsreglerna på

skolan följs _ 58% 72% 68% 57% 65%

Jag känner mig trygg på rasterna 82% 91% 87% 86% 86%

7(7)
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2020-09-21
Per Jönsson Barn- och familjenämnden
+4641362108 
Per.Jonsson@eslov.se 

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

Yttrande över förslag till riktlinjer för det 
minoritetspolitiska arbetet

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har översänt förslag till Riktlinjer för minoritetspolitiskt arbete till 
Barn- och familjenämnden för yttrande.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll § 93/2020.
Riktlinjer för minoritetspolitiskt arbete.
Tjänsteskrivelse från Barn och Utbildning.

Beredning
Varje kommun ska enligt minoritetslagen anta riktlinjer och mål för hur kommunen 
ska uppfylla sina skyldigheter enligt lagen. Barn och Utbildning har inget att erinra 
mot förslaget till riktlinjer i stort men anser inte att de båda mål som föreslås för 
skolans del är bra. 
Det första målet ”Beredskapen för att kunna erbjuda modersmålsundervisning ska 
öka, vilket kan ske via distansundervisning” förefaller svårhanterligt. Vad menas 
med ”höjd beredskap” och är det rimligt att hålla beredskap för undervisning i 
minoritetsspråk som sannolikt aldrig blir aktuella i kommunen?
Det andra målet ”Antalet ansökningar om undervisning i minoritetsspråk ska öka” är 
besvärligt såtillvida att kommunen har begränsade möjligheter att styra utfallet. 
Antalet elever i kommunen som tillhör de nationella minoriteterna är i realiteten 
opåverkbart, och antalet som faktiskt väljer att ansöka om modersmålsundervisning 
är också upp till de enskilda individerna; skolan kan inte mer än erbjuda 
undervisning till de elever inom minoritetsgrupperna man har kännedom om.
Det kan även ifrågasättas om målen ska rikta sig till förvaltningar eller till 
nämnderna som ju har det yttersta ansvaret.
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Förslag till beslut
- Barn- och familjenämnden anser att målen ska riktas till respektive nämnd 

som har det yttersta ansvaret.
- Barn- och familjenämnden anser att de två sista målen i förslaget till riktlinjer 

ska ersättas med följande mål: ”Alla elever som tillhör de nationella 
minoriteterna ska erbjudas undervisning i sitt minoritetsspråk. Ansvarig: 
Barn- och familjenämnden och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.” I 
övrigt har nämnden inget att erinra.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Kerstin Melén-Gyllensten Per Jönsson
Förvaltningschef Utredare
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Dokumentet Riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet är antaget av kommunfullmäktige den [2019-

mm-dd]. Det riktar sig till medarbetare. Ses över för revidering senast januari 2022. Kontaktperson: 

utvecklingsstrateg, Tillväxtavdelningen. 1(3) 

RIKTLINJER FÖR 
MINORITETSPOLITISKT 
ARBETE 

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk gäller sedan år 2010 

och beskriver vilka rättigheter minoriteter har i hela landet. Detta dokument 

redogör för Eslövs kommun riktlinjer och mål med det minoritetspolitiska 

arbetet, mot bakgrund av en förstärkning av lagen 1 januari 2019.  
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I Sverige finns fem erkända nationella minoriteter, judar, romer, samer, 

(som dessutom är Sveriges urfolk), sverigefinnar och tornedalingar. Som 

nationell minoritet har man särskilda rättigheter som rör språk, kultur och 

möjligheter till påverkan. Svensk minoritetslagstiftning utgår från 

internationella konventioner och de mänskliga rättigheterna. De nationella 

minoriteterna har funnits i det geografiska område som idag utgör Sverige 

sedan historisk tid, och har därmed samma rätt att behålla och utveckla sina 

språk och kulturer som majoritetsbefolkningen. 

 

Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk 

(minoritetslagen) har gällt i Sverige sedan januari 2010. Lagen beskriver 

vilka rättigheter som minoriteterna samer, romer, tornedalingar, 

sverigefinnar och judar har i hela landet och inom de speciella 

förvaltningsområden som finns för finska, meänkieli och samiska. 

Förvaltningsområdena finns utsedda av Sveriges riksdag och rör vissa 

svenska geografisk områden, där kommuner som ingår i dessa har utökade 

skyldigheter. Eslövs kommun ingår inte i något av förvaltningsområdena 

och omfattas därför inte av de skyldigheterna.  

 

I Eslövs kommun ska alla verksamheter verka för att de nationella 

minoriteterna ges möjlighet till inflytande i frågor som rör berör dem och så 

långt det är möjligt samråda med minoriteterna i sådana frågor. 

Verksamheter som möter barn och unga ska särskilt främja möjlighet till 

detta. I övrigt ska alla verksamheter främja de nationella minoriteternas 

möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Eslövs kommun.  

Mål 
Eslövs kommuns hemsida ska ge information riktat till de nationella 

minoriteterna om deras rättigheter och kommunens ansvar enligt 

minoritetslagen.  

Ansvarig: Kommunledningskontoret.   

 

Genomföra minst en aktivitet årligen som riktar sig till någon av de 

nationella minoriteterna som målgrupp eller som informerar 

allmänheten/ökar kunskapen om en eller flera av minoriteterna. 

Ansvarig: Kultur och Fritid 
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Minst tre bibliotek ska tillhandahålla barn- och ungdomslitteratur på 

samtliga minoritetsspråk.  

Ansvarig: Kultur och Fritid 

 

Bibliotekens samlingar ska öka till att varje språkområde ska vara 

representerat med ett minimum av fem titlar för barn. Antalet samlingar på 

finska och romani ska öka med tio procent.  

Ansvarig: Kultur och Fritid 

 

Beredskapen för att kunna erbjuda modersmålsundervisning på alla språk 

ska öka, vilket kan ske via distansundervisning.  

Ansvarig: Barn och Utbildning 

 

Antalet ansökningar om undervisning i minoritetsspråk ska öka. 

Ansvarig: Barn och Utbildning 

Uppföljning 

Kommunledningskontoret följer upp ovanstående mål och riktlinjer 

vartannat år med start år 2022. Uppföljningar och förslag till revidering av 

dokumentet presenteras till förvaltningscheferna.  
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Sammanträdesprotokoll
2020-06-02

Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 93 KS.2020.0197

Remiss av förslag till riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet 

Ärendebeskrivning 
Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk (minoritetslagen) 
har gällt i Sverige sedan januari 2010. Lagen beskriver vilka rättigheter som 
minoriteterna har i hela landet och inom de speciella förvaltningsområden som finns 
för finska, meänkieli och samiska. Samtliga kommuner och andra myndigheter är 
skyldiga att informera minoriteterna om deras rättigheter. De är också skyldiga att 
skydda minoriteternas språk och kultur och särskilt viktigt är barns och ungas rätt att 
få utveckla sitt språk och sin kultur. Dessutom är kommuner och andra myndigheter 
skyldiga att ge minoriteterna inflytande över frågor som berör dem (minoritet.se).

Den 1 januari 2019 reviderades minoritetslagen så att rättigheter och skyldigheter 
stärks ytterligare. Kommunerna blir då skyldiga att anta mål och riktlinjer för sitt 
minoritetspolitiska arbete och dessa ska på begäran kunna lämnas ut till den 
myndighet som har uppföljningsansvar för lagen. Syftet med Eslövs kommuns mål 
och riktlinjer är att uppmuntra minoriteter som bor i Eslövs kommun att exempelvis 
ta del av modersmålsundervisning, kulturaktiviteter eller på andra sätt ta del av 
information som berör dem.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Remiss av förslag till riktlinjer för det minoritetspolitiska 

arbetet
 Förslag till riktlinjer minoritetspolitiskt arbete Eslövs kommun

Beredning
Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk har reviderats och från 
och med 1 januari 2019 är kommuner skyldiga att ta fram mål och riktlinjer för 
arbetet. Arbetet med att stärka minoriteters inflytande i frågor som berör dem 
spänner över flera förvaltningar i Eslövs kommun. I arbetet med framtagandet har 
Kommunledningskontoret varit samordnande och det har skett genom enskilda 
möten samt kontakt via e-post. I arbetsgruppen har tjänstepersoner från Barn och 
Utbildning, Kultur och Fritid samt Kommunledningskontoret ingått.

Kommuner kompenseras för arbetet med att ta fram riktlinjer för det 
minoritetspolitiska arbetet inom ramen för det kommunala utjämningssystemet, 
utgiftsområde 5, Allmänna bidrag till kommuner. Anslaget för kommuner ökades 
från och med 2019 med 3,6 miljoner kronor vilket för Eslövs kommun innebär ett 
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Sammanträdesprotokoll
2020-06-02

Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

ökat anslag om ca 10 000 kr per år (Cirkulär 18:47, Sveriges Kommuner och 
Regioner 2018-11-16).

Det framtagna förslaget till riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet skickas 
härmed ut på remiss till berörda nämnder.

Yrkanden
Catharina Malmborg yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag till beslut 
med ändring att förslaget till riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet skickas till 
samtliga nämnder.

Janet Andersson (S) yrkar bifall till Catharina Malmborgs (M) yrkande.

 

Beslut
- Kommunstyrelsen översänder förslaget till riktlinjer för det minoritetspolitiska 
arbetet på remiss till samtliga nämnder, med önskan om yttrande senast november 
2020.

 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder
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2020-09-02
Per Jönsson Barn- och familjenämnden
+46413624042108 
Ulrika.Narling@eslov.se 

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

Yttrande över motion angående undervisning

Ärendebeskrivning
Motion angående undervisning från Benjamin Ulger, Samuel Estenlund och Anna-
Karin Gustavsson, alla KD, har översänts för yttrande till Barn- och familjenämnden.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll § 23/2020
Motionen
Tjänsteskrivelse från Barn och Utbildning

Beredning
I motionen föreslås att

 Förvaltningen arbetar fram lättförståeliga handlingsplaner och 
åtgärdsprogram inom disciplinära åtgärder som regleras i skollagen för alla 
skolnivåer inklusive organisationen som helhet inom Eslövs kommunala 
skolor.

 Alla disciplinära åtgärder kontinuerligt redovisas, enligt motionens 
intentioner.

 Att skolorna i sammanhanget redogör för hur de arbetar och för vilka insatser 
som görs för att nå upp till trygghet, studiero och god gemenskap.

Disciplinära åtgärder m.m. regleras i skollagen kap 5 och vänder sig direkt till lärare 
och rektorer som i sin tjänsteutövning har att tillämpa bestämmelserna i lagen. 
Skolverket har utarbetat ett tydligt stödmaterial till hjälp för skolans personal. 
Förvaltningen Barn och Utbildning har utarbetat ett blankettmaterial för 
dokumentation av beslut om olika disciplinära åtgärder. Blanketten sparas sedan 
tillsammans med övrig dokumentation för eleven i fråga. Vid avstängning av elev 
ska rektorn enligt skollagen informera huvudmannen.
Förvaltning ser inget behov av lokala handlingsplaner och riktlinjer inom disciplinära 
åtgärder eftersom skolverkets stödmaterial är tydligt och bra.
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Att samla in, sammanställa och redovisa statistik över disciplinära åtgärder 
kontinuerligt skulle innebära ytterligare administrativt arbete som tar tid från skolans 
kärnuppdrag. Förvaltningen ställer sig tveksam till om den eventuella nyttan (för 
elever och personal) av sådan statistik skulle motsvara den arbetsinsats som skulle 
krävas av skolorna.
Skolornas resultat och arbete kring trygghet och studiero redovisas årligen till Barn- 
och familjenämnden. 

Förslag till beslut
- Barn- och familjenämnden föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses 

besvarad.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Kerstin Melén-Gyllensten Per Jönsson
Förvaltningschef Utredare
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2020-01-29
Motion angående undervisning

Efter kommunvalet 2018 har vi Kristdemokrater fått möjlighet att få insikt i hur barn- och
familjeförvaltningen i Eslövs kommun, handskas med det demokratiska uppdraget att
bedriva undervisning samt ”att i samarbete med hemmen främja barns och elevers
allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande
individer och medborgare" (SFS 2010:800, 1 kap, 4S).  Utbildningen ska även utformas på
ett sådant sätt att alla elever ska "tillförsäkras en studiemiljö som präglas av trygghet och
studiero” (SFS 2010:800, 5 kap, 3§).  Eslövs kommun har därmed höga krav på sig att ge
elever en god arbetsmiljö enligt arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160).

Under våren 2019 blev ledamöterna informerade om problematik på en specifik
grundskola, vilket resulterade i att det krävdes stora extrainsatser (som lednings- och
familjebehandlingstjänster). När vi Kristdemokrater frågade om skolan lever upp till och
följer skollagens åtgärdstrappa disciplinära åtgärder (SFS 2010:800, 5 kap) blev svaret:
"Problemen är så stora eftersom dessa elever springer ut och in ur klassrummet som de
vill”. Detta anser vi Kristdemokrater är ett tecken på att ordningsregler och disciplinära
åtgärder inte är en del av vardagen inom skolorna i Eslöv.

Under nämndmötet 2019-09-18 fick vi ta del av förvaltningens senaste undersökning om
”Elevers trygghet och studiero, läsåret 2018-2019”. På frågan i vilken grad våra
grundskoleelever anser att ”Mina lärare ser till att ordningsreglerna på skolan följs"
svarade 37  %  av högstadieeleverna och 11  %  av låg- och mellanstadieeleverna att det inte
stämmer alls/stämmer ganska dåligt. På frågan: ”Jag följer skolans ordningsregler"
svarade 57  %  av högstadieeleverna och 44  %  av låg- och mellanstadieeleverna att det
stämmer inte alls/stämmer ganska dåligt. Detta resultat ska tas på allvar!

l  den påföljande diskussion fick vi inblick i förvaltningens arbete med de disciplinära
åtgärderna.  I  denna diskussion framkom att dessa disciplinära åtgärder inte finns
nedtecknade i någon sammanfattning utarbetad av skolförvaltningen. Det fanns oklarheter
ifall de ens finns att tillgå på respektive skolenhet. Förvaltningens uppfattning var ändå att
det i högre omfattning arbetas med de disciplinära åtgärderna inom högstadieskolornas
arbetsgrupp.

På kommunens låg- och mellanstadieskolor anses eleverna vara av så låg ålder att dessa
disciplinära åtgärder inte ingår i ett strategiskt organisationsarbete, enligt dåvarande
grundskolechef - vilket är anmärkningsvärt. Dessutom påtalade vederbörande att det
förmodligen inte skulle uppskattas hos lärarkåren att ägna sig åt ett ökat administrativt
arbete kring den sociala miljön på skolorna, vilket indirekt är ett lagbrott med hänvisning
till skollagen:

”Utredning
9 § Om en elev i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan,
gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan vid upprepade tillfällen stört ordningen eller
uppträtt olämpligt eller om eleven gjort sig skyldig till en allvarligare förseelse, ska
rektorn se till att saken utreds. Samråd ska ske med elevens vårdnadshavare.

10 5 Med utgångspunkt i vad som har framkommit vid en utredning enligt 9 § första
stycket ska rektorn se till att åtgärder genomförs för att få eleven att ändra sitt
beteende." (SFS 2010:800, 5 kap)
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Barns sociala och psykiska hälsa ska alltid prioriteras! Det vill vi Kristdemokrater, att det
ska vara ett signum för Eslövs skolutveckling. Vuxnas arbetsmiljö måste komma i andra
hand. Vuxnas tillkortakommanden ska inte förstöra barns framtid. Vi vill härmed hänvisa
till FN:s barnkonvention som sedan 2020-01-01 är svensk lag:

"Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala
välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall

barnets bästa komma i främsta rummet.” (artikel 3)

Under 2019 har KD Eslöv varit i kontakt med Barn- och elevombudsmannen Caroline
Dyrefors Grufman. Hon delar vår uppfattning att om skolor hade varit mer noggranna med
den disciplinära åtgärdstrappan, hade det lett till färre kränkningar mot elever av lärare.

Att tillrättavisa barn är viktigt. Att tillrättavisa barn på ett humant sätt är också viktigt.
Följande kan man läsa i artikel 28 i FN:s barnkonvention:

”Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att disciplinen i
skolan upprättshålls på ett sätt som är förenligt med barnets mänskliga värdighet och i
överensstämmelse med denna konvention.”

Vi Kristdemokrater menar att det viktigt att fokusera på de första stegen i den disciplinära
åtgärdstrappan (som t ex skriftlig varning) i nära samarbete med vårdnadshavarna för att
undvika att eleven blir omplacerad till en annan skola - även om bägge dessa åtgärder är
fullt möjliga att genomföra redan från förskoleklass (https://www.skolverket.se/regler-
och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/trygghet-studiero-och-disciplinara-atgarder).

Vi yrkar att:

' Förvaltningen arbetar fram lättförståeliga handlingsplaner och åtgärdsprogram
inom disciplinära åtgärder som regleras i skollagen för alla skolnivåer inklusive
organisationen som helhet inom Eslövs kommunala skolor.

' Alla disciplinära åtgärder kontinuerligt redovisas, enligt motionens intentioner.

' Att skolorna i sammanhanget redogör för hur de arbetar och för vilka insatser som
görs för att nå upp till trygghet, studiero och god gemenskap.

Samuel Estenlundu KD i Eslöv
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Sammanträdesprotokoll
2020-02-24

Kommunfullmäktige

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 23 KS.2020.0083

Remittering av motion från Benjamin Ülger (KD) Motion angående 
undervisning 

Ärendebeskrivning 
Den 31 januari 2020 inkommer en motion från Benjamin Ülger 
(KD) angående undervisning. I motionen förslås att:

 Förvaltningen arbetar fram lättförståeliga handlingsplaner och 
åtgärdsprogram inom disciplinära åtgärder som regleras i skollagen för alla 
skolnivåer inklusive organisationen som helhet inom Eslövs kommunala 
skolor. 

 Alla disciplinära åtgärder kontinuerligt redovisas, enligt motionens 
intentioner. 

 Att skolorna i sammanhanget redogör för hur de arbetar och för vilka insatser 
som görs för att nå upp till trygghet, studiero och god gemenskap.

Beslutsunderlag
 Motion från Benjamin Ülger (KD)

Beslut
- Kommunfullmäktige remitterar motionen till barn- och familjenämnden och 
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för besvarade senast vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i november 2020.

 

Beslutet skickas till 
Barn- och familjenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
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Samrådsyttrande över detaljplan för del av 
Eslöv 53:4, förskolan Skogsgläntan
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BoF.2019.4004 

2020-09-28
Per Jönsson Barn- och familjenämnden
+4641362108 
Per.Jonsson@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

Samrådsyttrande över detaljplan för förskola, 
Skogsgläntan

Ärendebeskrivning
Förslag till detaljplan för del av Eslöv 53;4 – förskola Skogsgläntan, har översänts 
till Barn- och familjenämnden för yttrande.

Beslutsunderlag
Förslaget till detaljplan.
Tjänsteskrivelse från Barn och Utbildning.

Beredning
Detaljplanen tas fram i enlighet med beslut i kommunens lokalförsörjningsplan och 
investeringsbudget för att möjliggöra byggandet av en ny förskola i södra/centrala 
Eslöv. Läget är utmärkt för en större förskola och förslaget ger bra möjligheter att 
bygga en funktionell förskola med bra utemiljö.

Förslag till beslut
- Barn- och familjenämnden tillstyrker detaljplanen.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Kerstin Melén-Gyllensten Per Jönsson
Förvaltningschef Utredare
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 KS.2019.0562 

 

 
 

 

 

2020-09-24 

Thomas Oskarsson 

0413-623 15 

Thomas.Oskarsson@eslov.se 

 1(2) 

Underrättelse om samråd 
Detaljplan för del av Eslöv 53:4 (förskola 
Skogsgläntan) i Eslöv 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat den 8 september 2020 § 122 
att skicka ut detaljplan för del av Eslöv 53:4 (förskola Skogsgläntan) på 
samråd.  
 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en ny förskola på del av fastigheten 
Eslöv 53:4 i Eslöv. Förslag på lokalisering av förskolan är i hörnet 
Djupadalsvägen/Sallerupsvägen i närheten av den nuvarande förskolan 
Skogsgläntan.  
 
Beslutsunderlag: 
(handlingarna finns att hämta på www.eslov.se/eslov534skogsglantan) 

 Plankarta för del av Eslöv 53:4 (förskola Skogsgläntan) 
 Plan- och genomförandebeskrivning för del av Eslöv 53:4 (förskola 

Skogsgläntan) 
 Bilaga 1 - Trafikbullerutredning  
 Bilaga 2 - Geo- och markmiljöundersökning  

 
Detaljplanen har föregåtts av ett planprogram: Med sikte på Sallerup 2.0; 
Planprogram för Sallerup, del av Eslöv 53:4, Vapendragaren 1-3, 
Drottningen 1-5, Abboten 1, Nunnan 1 med flera. Läs mer på 
www.eslov.se/planprogramsallerup. 
 
Processen med detaljplanen för del av Eslöv 53:4 (förskola Skogsgläntan) 
sker med utökat förfarande eftersom kommunledningskontoret bedömer att 
detaljplanen inte är förenlig med kommunens översiktsplan. Det innebär att 
detaljplanen kungörs varpå den skickas ut på samråd, därefter granskning 
innan detaljplanen antas. Ett utökat förfarande innebär också att en 
samrådsredogörelse och ett granskningsutlåtande ska upprättas. Samrådet 
syftar till ett utbyte av information och synpunkter för att utveckla 
detaljplaneförslaget.  
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Fastighetsägare inom berörda fastigheter ombeds underrätta eventuella 
övriga boende, hyresgäster, bostadsinnehavare och arrendatorer om 
detaljplaneförslaget. Om Er fastighet övergått till ny ägare, ombeds Ni 
förmedla denna underrättelse till den nye ägaren. 
 
 
SAMRÅDSTID  2020-09-25 – 2020-10-25 
 
HANDLINGARNA  Stadshuset i foajén, Gröna Torg 2 i Eslöv, 
FINNS HÄR  måndag - fredag kl.08.00-16.30.  

Eslövs stadsbibliotek, Norregatan 9 i Eslöv, 
måndag-torsdag kl. 10.00-19.00, fredag kl 10.00-
18.00, lördag 10.00-14.00.  
Eslövs kommuns hemsida, 
www.eslov.se/eslov534skogsglantan 
 

SYNPUNKTER  Synpunkter på förslaget ska framföras skriftligen 
till Eslövs kommun senast 2020-10-25.  
 
Den som ingår i den upprättade samrådskretsen 
och inte framfört skriftliga synpunkter senast 
under granskningsförfarandet kan förlora rätten 
att senare överklaga kommunens beslut att anta 
detaljplanen. 
 
Synpunkter lämnar du enklast genom 
kommunens e-tjänst för samrådssvar som du 
hittar på kommunens hemsida 
www.eslov.se/eslov534skogsglantan. Här finns 
även alla handlingar.  
 
Synpunkter kan även lämnas via brev eller e-post 
Kommunledningskontoret 
Eslövs kommun 
241 80 Eslöv 
e-post: kommunledningskontoret@eslov.se 
 

 

Från och med den 2 oktober tar planarkitekt Sofia Svensson (e-post 

Sofia.Svensson@eslov.se, telefon 0413-623 27) över ärendet. Har du frågor 

är du välkommen att höra av dig till Sofia efter den 2 oktober. 

 

Thomas Oskarsson  

Planarkitekt FPR/MSA 
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Revidering av delegeringsordning 2020

8

BoF.2020.0092
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BoF.2020.0092 

2020-09-10
Agnes Norén
0730759764 Barn- och familjenämnden
agnes.noren@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

Revidering av delegeringsordning

Ärendebeskrivning
Delegeringsordningen påverkas av bland annat ändringar i lagstiftning och 
förändringar i bemanning. Återkommande översyn och revidering av 
delegeringsordningen är en viktig del för att skapa förutsättningar för en effektivare 
kommunal förvaltning med snabbare beslutsvägar och kortare handläggningstider.

Beslutsunderlag
Förslag till revidering av delegeringsordning
Tjänsteskrivelsen Revidering av delegeringsordning

Beredning
Revideringen som föreslås avser punkterna G4 och G5 och efterfrågas av 
resursavdelningen för att öka tydligheten för medarbetarna. En utredning enligt 
socialtjänstlagen kan inte läggas ned. I det fall socialtjänsten ska avbryta en pågående 
utredning är det enda möjliga alternativet att ärendet avskrivs från vidare 
handläggning. Övriga tillägg i punkterna syftar till att klargöra när respektive punkt 
ska användas. Förslaget på ändring framgår av beslutsunderlaget. 

Förslag till beslut
Barn- och familjenämnden beslutar 
- att fastställa förändringarna i delegeringsordningen i enlighet med bilagt förslag.

Beslutet skickas till
Berörda delegater

Kerstin Melén-Gyllensten Agnes Norén
Förvaltningschef Jurist och förvaltningsadministratör
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G. Socialtjänstärenden m.m. 
 

Nr Ärendebeskrivning 

 

Författning Delegat Anmärkning 

 
 

Socialtjänstlag, socialtjänstförordning  

Ekonomiskt bistånd och övriga bistånd inom individ- och 

familjeomsorgen 

   

G1 Bedömning av barn och ungas behov av omedelbart skydd 11 kap. 1a § 1 st. 

SoL 

Ssk  

G2 Beslut om att inleda utredning (barn) 11 kap. 1 § SoL Ssk  Nämndens befogenheter och skyldigheter vid 

utredningar regleras i 11 kap 2 § SoL. 

G3 Beslut om att utredning inte ska inledas  11 kap. 1 § SoL Ech  

G4 Beslut om att inledd utredning ska läggas ned avskriva ärendet 

från vidare handläggning 

11 kap. 1 § SoL Ech Om ansökan återkallats, barnet har avlidit eller om 

saken på annat sätt förlorat aktualitet 

G5 Beslut om att avsluta utredning utan åtgärd 11 kap. 1 § SoL Ech Om behov av åtgärd saknas eller 

barnet/vårdnadshavare avvisar erbjudet stöd 

G6 

 

 

Förlängning av utredningstid i ärenden som rör barn 11 kap. 2 § 2 st.  

SoL 

AU  

G7 

 

Framställan om att nya vistelsekommunen ska bistå med 

erforderliga utredningsåtgärder 

11 kap. 4 § SoL Ssk Kommunförbundets cirkulär 2003:48 

G8 Beslut om bistånd åt barn och ungdom i form av placering eller 

omplacering i jourhem fram till dess att utredning enligt 11 kap. 

1 § SoL avslutats  

4 kap. 1 § SoL Ech Jfr. 6 kap. 6 § SoL. 

Beslutet kan överklagas till FR. 

G9 Beslut om bistånd åt barn och ungdom i form av placering eller 

omplacering i familjehem 

4 kap. 1 § SoL AU Jfr. 6 kap. 6 § SoL.  

Beslutet kan överklagas till FR. 
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Ekonomisk månadsrapport, september 2020

9
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BoF.2020.0026 

2020-09-28
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

Ekonomisk månadsrapport september 2020

Ärendebeskrivning
Den ekonomiska månadsrapporten ska redovisas varje månad till nämnden i enlighet 
med kommunens ekonomiska styrprinciper. Förutom det faktiskt redovisade 
ekonomiska utfallet per den aktuella månaden redovisas också antalet barn och 
elever, de anställdas frisktal för perioden samt en preliminär prognos för placeringar 
inom socialtjänsten. 

Beslutsunderlag
09 sept 2020 – Ekonomisk sammanställning
09 sept 2020 – Volymer 
09 sept 2020 – Placerade barn och unga
09 sept 2020 - Frisktal

Beredning
Barn- och familjenämndens ekonomiska redovisning till och med september 2020 är 
långt ifrån fullständig. Det saknas många interkommunala kostnader och 
lönerevisionen är inte klar för samtliga medarbetare. Dessutom har ekonomiska 
omföringar, som gjordes i samband med delårsbokslutet per siste augusti, nu förts 
tillbaka vilket även påverkar det ackumulerade utfallet positivt. 
Enligt kommunens budget för 2020 ska en avstämning av antal barn och elever göras 
i samband med delårsrapporten. Detta har gjorts och barn- och familjenämndens ram 
har minskats med totalt cirka 8,8 mkr då antalet barn och elever prognostiseras bli 
färre än budget tilldelats för. 
Ekonomisk påverkan av covid-19 var marginell för perioden januari till och med 
september 2020. 
Det prognostiserade överskottet om 4 mkr som lämnades i delårsrapporten förväntas 
kvarstå. 
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BoF.2020.0026

2 (2)

Förslag till beslut
- Barn- och familjenämnden beslutar att lägga den ekonomiska månadsrapporten 

för september 2020 med godkännande till handlingarna. 

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Kerstin Melén-Gyllensten Helena Tauson
Förvaltningschef Förvaltningsekonom
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EKONOMISK MÅNADSRAPPORT BARN- OCH 

FAMILJENÄMNDEN 2020 – September 
 
 

Politisk verksamhet

Ackumulerad utfall 

jan-sept

Ackumulerad budget 

jan-sept Avvikelse Årsbudget 2020

Förskola 1-5 år och pedagogisk 

omsorg 157,7 164,4 6,7 222,5

Fritidshem 47,2 52,9 5,6 70,0

Förskoleklass 18,3 21,9 3,6 29,1

Grundskola 257,9 265,6 7,7 354,1

Grundsärskola 14,1 15,7 1,6 19,8

Gymnasieskola 0,1 0,0 -0,1 0,0

Placerade barn och unga 20,9 26,7 5,8 35,5

Öppna insatser barn och unga 8,6 10,1 1,4 13,4

Familjerätt och familjerådgivning 1,5 1,1 -0,4 1,5

Flyktingmottagning -1,1 0,0 1,1 0,0

Arbetsmarknastjänster 0,5 0,0 -0,5 0,0

Förvaltningsgemensamt inkl 

socialtjänst 50,8 53,3 2,5 70,9

Totalt 576,5 611,6 35,1 816,8

 

Verksamhet Kommentarer till avvikelsen på det ackumulerade utfallet 
  

Förskola 1-5 och 
pedagogisk omsorg 

 Interkommunala kostnader saknas i utfallet, ca 1,5 mkr 

 Lönerevisionen är ej klar för alla medarbetare, ca 0,9 mkr  

 Mindre nyttjande av utökad vistelsetid och ob-omsorg, 1,5 mkr 

 Mer statsbidrag än budgeterat har tilldelats verksamheten. Bidragen 
kommer nyttjas löpande under hösten.  

 Avskrivningskostnader saknas för september, 0,2 mkr.  

 Kommunens förskolenheter uppvisade överskott efter våren, detta då 
verksamheten har högre kostnader i förhållande till budget under 
hösten, då barnantalet är lägre än våren.  

 

 

Fritidshem 
 Måltidskostnader för september saknas i utfallet, ca 0,5 mkr 

 Resurser används integrerat med förskoleklass och grundskola, och 
fördelas inte alltid. 

 Interkommunala kostnader saknas i utfallet, ca 0,7 mkr 
 

 

Förskoleklass 
 Resurser används integrerat med fritidshem och grundskolan, och 

fördelas inte alltid.  

 Interkommunala kostnader saknas i utfallet, ca 0,2 mkr. 
 

 

Grundskola 
 Flera interkommunala kostnader saknas i utfallet, ca 2,5 mkr. 
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 Statsbidrag utöver budget har erhållits och kommer nyttjas under hela 
året. 

 Lönerevisionen är ej klar för alla medarbetare, ca 0,2 mkr  

 Avskrivningskostnader saknas för september, 0,2 mkr.  

 F n håller rektorsområdena sina budgeter eller uppvisar ett överskott, 
och planerar eventuella inköp och personalförstärkningar löpande 
under höstterminen.  

 

 

Grundsärskola 
 Lönerevisionen är ej klar för samtliga medarbetare, 0,5 mkr.  

 Fler interkommunala elever i kommunens verksamhet, ca 0,4 mkr 
 

 

Placerade barn och 
unga  Samtliga kostnaderna för perioden avseende placeringar och 

konsulentstödda familjehem, har ännu ej inkommit. 

 Förändrat arbetsätt minskar kostnaderna för placeringar, resurser som 
istället används till tjänster som kostnadsförs under verksamheten 
Förvaltningsgemensamt inkl socialtjänst.  

 

 

Öppnas insatser barn 
och unga  Lönerevision ej klar, 0,5 mkr.  
 

 

Familjerätt och 
familjerådgivning  Mer personal än budgeterat 
 

 

Flyktingmottagningen 
 Mer tilldelat statsbidrag än det som bokades upp för 2019, har nu 

inkommit.  

 Samtliga kostnader för perioden avseende placeringar har ännu ej 
inkommit.  

 Mer statsbidrag än budgeterat inkommit för 2020.  
 

 

Förvaltningsgemensam
t inkl socialtjänst  Lönerevision ej klar, 1,2 mkr.  

 Ej budgeterat statsbidrag till socialtjänsten har inkommit.  

 Kostnad för gemensam organisation har ännu ej inkommit. 
 

 

Covid-19 
 Utgifter som kostnadsförs som merkostnader till följd av covid-19 

uppgår till 0,2 mkr.  

 Kompensation för sjuklön inkommit för perioden april-juli. Totalt 
uppgick kompensationen till 5,6 mkr. Denna är utfördelad till berörda 
verksamheter enligt utfall för perioden.  
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EKONOMISK MÅNADSRAPPORT BARN- OCH FAMILJENÄMNDEN 2020 - September

Volymer

Utfall

Förskola Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Snitt 2020 Årsbudget

Eslövs kommuns förskolor 1680 1709 1738 1767 1774 1750 1579 1560 1577 787 1696

Pedagogisk omsorg 27 28 28 28 28 27 22 21 24 25 26

Annan huvudman 254 257 260 264 270 265 236 245 255 255 278

Summa 1961 1994 2026 2059 2072 2042 1837 1826 1856 1068 2000

Fritidshem Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Snitt 2020 Årsbudget

Eslövs kommuns fritidshem 1525 1523 1510 1488 1449 1391 1238 1548 1564 1490 1580

Annan huvudman 144 144 144 147 145 144 126 143 137 142 147

Summa 1669 1667 1654 1635 1594 1535 1364 1691 1701 1632 1727

Förskoleklass Jan Feb Mar Apr Maj Jun Aug Sep Snitt 2020 Årsbudget

Eslövs kommuns skolor 444 449 446 445 442 439 385 385 417 433

Annan huvudman 29 29 29 31 32 32 30 31 30 18

Summa 473 478 475 476 474 471 415 416 448 451

Grundskola Jan Feb Mar Apr Maj Jun Aug Sep Snitt 2020 Årsbudget

Eslövs kommuns skolor 3485 3483 3497 3501 3502 3507 3621 3623 3554 3632

Annan huvudman 340 345 346 347 354 357 358 352 325

Summa 3825 3828 3843 3848 3856 3507 3978 3981 3906 3957

varav elever med tf-nr 14 12 11 11 10 15 15

Grundsärskola Jan Feb Mar Apr Maj Jun Aug Sep Snitt 2020 Årsbudget

Grundsärskola Bredablickskolan 33 33 33 33 33 33 31 31 32 32

Integrerade grundsärskolelever 4 4 4 4 5 5 4 4 4

Träningskola 19 20 21 21 21 22 23 23 22 23

Annan huvudman

Summa 56 57 58 58 59 60 58 58 59 55
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Placerade barn och unga Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep

Institutioner 6 6 6 5 5 5 5 3 3

Konsultentstödda familjehem 7 7 7 4 5 5 5 5 3

Familjehem 74 72 77 83 84 82 78 75 78

varav familjehemsplac barn 

vårdnadsöverflyttningar 16 16 16 16 16 17 17 17 17

varav familjehemsplac barn ej 

berättigade ersättning fr staten 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Ensamskommande flyktingbarn Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep

HVB-hem 6 6 6 6 6 6 6 6 5

Familjehem 9 6 8 8 7 7 7 6 6

Summa 15 12 14 14 13 13 13 12 11

145 ( 168 )



EKONOMISK MÅNADSRAPPORT BARN- OCH FAMILJENÄMNDEN 2020 - September

Prognos kostnader för placerade barn och unga (exkl ensamkommande flyktingbarn)

Belopp i tkr

Institutionsplaceringar Prognos* Budget Avvikelse

Momskompensation -18 -543 -525

Placeringskostnader 5 932 18 568 12 636

Summa 5 914 18 025 12 111

Familjehem

Momskompensation -184 -60 124

Arvode & månadslön (inkl PO) 12 917 17 578 4 661

Arvode vårdnasöverflyttningar 2 889 -2 889

Arvode vårdnasöverflyttningar, ej berättigade ers fr staten 478 -478

Omkostnader familjehem 3 580 -3 580

Omkostnader vårdnadsöverflyttningar 893 -893

Omkostnader vårdnadsöverflyttningar, ej berättigade ers fr staten 55 -55

Konsulentstödda familjehem 3 070 -3 070

Kostnad FAM placeringar 0

Summa 23 699 17 518 -6 181

Totalt placerade barn och unga 29 613 35 542 5 930

* Prognosen utgår från kända placeringar per 2020-09-23
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Barn- och familjenämnden - Frisktal t o m september 2020:  92,8 % 

 

 

               Frisktal totalt per månad och jämfört med 2019 

År Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Totalt 

2019 93,5 % 92,1 % 93,5 % 93 % 93,6 % 95 % 95,9 % 95,5 % 93,4 % 92,6 % 95,8 % 93,6 % 93,6 % 
              

2020 93,9 % 93,1 % 88 % 90,2 % 91,7 % 93,6 % 95,1 % 94,8 %      
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Flytt av ärende: IK Besökssäkerhet i förskola 
och grundskola

10

BoF.2020.0051
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BoF.2020.0051 

2020-09-22
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

Flytt av ärende: IK Besökssäkerhet i förskola och 
grundskola

Ärendebeskrivning
Enligt internkontrollplanen ska ärendet Besökssäkerhet i förskola och  grundskola 
redovisas för barn- och familjenämnden i oktober 2020.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-09-22, förvaltningschef Kerstin Melén-Gyllensten och 
nämndsekreterare Christina Lindblad Olshov.

Beredning
Ärendet Besökssäkerhet i förskola och grundskola ska enligt internkontrollplanen 
redovisas för nämnden i oktober 2020. Förvaltningen föreslår att nämnda ärende 
flyttas till att redovisas på nämndens sammanträde i november alternativt december 
2020.

Förslag till beslut
- Barn- och familjenämnden beslutar att godta att ärendet Besökssäkerhet i förskola 

och grundskola redovisas vid nämndens sammanträde i november alternativt 
december 2020.

Kerstin Melén-Gyllensten Christina Lindblad Olshov
Förvaltningschef Nämndsekreterare
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Redovisning av delegeringsbeslut, september 
2020
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BoF.2020.0029 

2020-10-05
Christina Lindblad-Olshov Barn- och familjenämnden
 

Barn och Utbildning 1(4)
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: myndighetsbrevlåda@eslov.se  |  www.eslov.se

Redovisning av delegeringsbeslut, september 2020

Ärendebeskrivning
Redovisning av delegeringsbeslut, september 2020.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-10-05, förvaltningschef Kerstin Melén-Gyllensten och 
nämndsekreterare Christina Lindblad Olshov.

Sammanställning av delegeringsbeslut inom Resursavdelningen, september 2020, 
utdrag ur verksamhetssystemet Treserva.

Postlista Utredningsenheten, beslut att ej inleda utredning, september 2020.

Sammanställning av anmälningar om kränkande behandling inom Eslövs kommun -  
förskolor och grundskolor, september 2020, utdrag ur systemet KB Process/Draftit.

Beredning
Beslut fattade av arbetsutskottet.

§ 202
Återkallande av överklagan till kammarrätten

§§ 204, 205, 206, 215, 216, 217
Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § SoL.

§§ 207, 218
Övervägande enligt 13 § LVU vid placering jml 2 § LVU

§ 208
Placering i familjehem enligt 11 § LVU.
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§§ 211, 212, 226, 227
Redovisning av beslut fattat av jourhavande ordförande.

§ 219
Omprövning enligt 13 § LVU vid placering jml 3 § LVU.

§§ 220, 221, 222
Placering i familjehem enligt 6 kap 6 § SoL.

§§ 223, 224, 225
Begäran om förlängd utredningstid enligt 11 kap 2 § SoL.

§ 228
Ansökan om att fullgöra skolplikt på annat sätt enligt 24 kap 23 § skollagen.

§ 230
Yttrande till kammarrätten angående överklagan om upphörande av vård enligt 
21 § LVU.

Delegeringsbeslut

BoF.2020.2273-1 Anmälan om kränkande behandling 
BoF.2020.2274-1 Anmälan om kränkande behandling
BoF.2020.2275-1 Anmälan om kränkande behandling
BoF.2020.2280-1 Anmälan till huvudman om kränkande behandling
BoF.2020.2281-1 Anmälan till huvudman om kränkande behandling
BoF.2020.2277-3 Beslut om att neka rätt att ta del av begärda handlingar
BoF.2020.2285-1 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp
BoF.2020.2290-1 Anmälan om kränkande behandling
BoF.2020.2290-2 Utredning av kränkande behandling
BoF.2020.2290-3 Åtgärder efter kränkande behandling 
BoF.2020.2291-1 Anmälan om kränkande behandling
BoF.2020.2291-2 Utredning av kränkande behandling
BoF.2020.2292-1 Anmälan om kränkande behandling
BoF.2020.2296-1 Anmälan till huvudman om kränkande behandling
BoF.2020.2296-2 Utredning om kränkande behandling 
BoF.2020.2296-3 Åtgärder efter kränkande behandling 
BoF.2020.2297-1 Anmälan till huvudman om kränkande behandling 
BoF.2020.2297-3 Åtgärder efter kränkande behandling 
BoF.2020.2298-1 Anmälan till huvudman om kränkande behandling
BoF.2020.2298-2 Utredning om kränkande behandling 
BoF.2020.2298-3 Åtgärder efter kränkande behandling
BoF.2020.2299-1 Anmälan till huvudman om kränkande behandling 
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BoF.2020.2299-2 Utredning om kränkande behandling 
BoF.2020.2299-3 Åtgärder efter kränkande behandling
BoF.2020.2300-1 Anmälan till huvudman om kränkande behandling 
BoF.2020.2300-2 Utredning om kränkande behandling
BoF.2020.2300-3 Åtgärder efter kränkande behandling
BoF.2020.2302-1 Anmälan till huvudman om kränkande behandling 
BoF.2020.2301-1 Anmälan till huvudman om kränkande behandling
BoF.2020.2303-1 Anmälan till huvudman om kränkande behandling 
BoF.2020.2304-1 Anmälan till huvudman om kränkande behandling
BoF.2020.2307-1 Beslut om tilläggsbelopp
BoF.2020.2308-1 Beslut om tilläggsbelopp
BoF.2020.2310-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning
BoF.2020.2311-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning
BoF.2020.2313-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning
BoF.2020.2314-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning
BoF.2020.2315-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning
BoF.2020.2316-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning
BoF.2020.2317-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning
BoF.2020.2318-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning
BoF.2020.2319-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning
BoF.2020.2320-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning
BoF.2020.2321-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning
BoF.2020.2328-1 Del 1 - Anmälan till huvudman om kränkande behandling
BoF.2020.2330-1 Anmälan till huvudman om kränkande behandling 
BoF.2020.2335-2 Utredning om kränkande behandling 
BoF.2020.2336-1 Anmälan till huvudman om kränkande behandling 
BoF.2020.2336-2 Utredning om kränkande behandling 
BoF.2020.2348-1 Anmälan till huvudman om kränkande behandling 
BoF.2020.2357-1 Del 1 Anmälan om kränkande behandling 
BoF.2020.2368-1 Anmälan till huvudman om kränkande behandling 
BoF.2020.2368-2 Utredning om kränkande behandling
BoF.2020.2332-4 Överklagan av Migrationsverkets beslut
BoF.2020.1817-6 Fullmakt till ombud
BoF.2020.1265-6 Fullmakt till ombud
BoF.2020.2387-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning
BoF.2020.2388-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning
BoF.2020.2389-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning
BoF.2020.2390-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning
BoF.2020.1112-2 Beslut om ändring av tilläggsbelopp
BoF.2020.1193-2 Beslut om beviljande samt ändring av tilläggsbelopp
BoF.2020.1257-3 Beslut om ändring av tilläggsbelopp
BoF.2020.2277-7 Rättidsprövning av överklagan
BoF.2020.2402-1 Anmälan till huvudman om kränkande behandling
BoF.2020.2402-2 Utredning om kränkande behandling 
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BoF.2020.2112-10 Begäran om kompletterande uppgifter i ägar- och 
ledningsprövning av Förskolan Ströungarna
BoF.2020.1034-4 Tilläggsavtal angående modul erbjudande skolplacering
BoF.2020.2407-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning
BoF.2020.2409-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning
BoF.2020.2411-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning
BoF.2020.2413-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning
BoF.2020.2417-1 Utredning vid omfattande frånvaro för elev 
BoF.2020.2417-2 Anmälan om upprepad eller längre frånvaro för elev 
BoF.2020.2418-1 Fullmakt till ombud
BoF.2020.2428-1 Anställningsbeslut
BoF.2020.2432-5 Tilldelningsbeslut
BoF.2020.2285-4 Rättidsprövning av överklagan
BoF.2020.2285-5 Yttrande angående överklagan
BoF.2020.0519-5 Beslut att ansöka om statsbidrag.

Förslag till beslut
- Barn- och familjenämnden lägger informationen till handlingarna.

Kerstin Melén-Gyllensten Christina Lindblad Olshov
Förvaltningschef Nämndsekreterare
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2020—10-02 KB Process Eslövs Kommun

Statistik

Eslövs Kommun - Grundskolor

Välj datumintervall

Från:

2020-09-01

Till:

2020—09-30

  
i

httpszh'inloggad.drafiit.selCustomerleleslovs—kommunlkb-process-eslovs-kommun/Statistics
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2020-10-02 KB  Process  Eslövs Kommun

:653

Avklarade ärenden
Antal avklarade ärenden: 53

Ej kränkning

.  79_2% Kränkning

.  20.8% Ej kränkning

Snabbu tredning  
.  69.8% Utredning
0  30.2% Snabbutredning

Arenden totalt
Totalt antal ärenden: 140

. 17.9% Ej påbörjade

.  44_3% Påbörjade

hllps:llinl099ad.draflit.selCuslomer/eleslovs-kommunlkb-process-esiovs-kommun/Statistics
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9  37.9%  Avslutade

Kategorier

Ingen vald kategori

35.7%

50

Fysisk

32.1%

45

Verbal

30%

42

Psykosocial

O%

O

Text/ bild

1 .4%

2

Diskriminering

O%

O

Trakasserier

KB Process Eslövs Kommun

https:h'inloggad.draftiLseICustomerleieslovs-kommunIkb-process-eslovs-kommunISiatisiics
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	Beslutsunderlag
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	Beredning
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	Barnkonventionen
	Tydliggörande pedagogik har varit en förskolas utvecklingsområde, vilket innebär ökad tydligheten i miljöer bland verktyg, material och dagens struktur. Man ser att detta ger en lugnare barn- och personalgrupp. Pedagogerna känner att de har fått kontroll över dagen och kan se att barnen utvecklas och får en ökad inlärning. Detta förhållningssätt har även spridit sig till andra grupper i kommunen.
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	Ärendebeskrivning
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	Beslutsunderlag
	Remissvar gällande Betänkandet Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg (SOU 2020:34).
	Betänkandet Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg (SOU 2020:34).
	Den 30 augusti 2018 beslutade regeringen att uppdra åt en särskild utredare att lämna förslag som syftar till att stärka kvaliteten och likvärdigheten i fritidshem och pedagogisk omsorg. Den statliga utredningen uppdrag har i närmare bemärkelse varit att kartlägga och analysera vilka utvecklingsområden som finns i fritidshemmet och vid behov föreslå åtgärder för att öka kvaliteten och likvärdigheten och stärka fritidshemmets kompensatoriska uppdrag. Utredningen skulle också kartlägga och analysera om pedagogisk omsorg stimulerar barns utveckling och lärande och vid behov lämna förslag på hur man kan främja att barn får likvärdiga förutsättningar inför start i förskoleklass.
	Förslag till beslut
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	Remissvar gällande Betänkandet Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg (SOU 2020:34))

	022f44cb-020e-45a3-9396-92a24d4aa359.pdf
	1b6d1faa-8bdd-4036-9648-f714133d3f54.docx
	e7aa952c-e634-45ba-8271-06f051995a28.docx
	Elevernas trygghet och studiero, läsåret 2019/2020
	Ärendebeskrivning
	Under mars 2020 genomfördes en enkätundersökning om elevers trivsel och arbetsmiljö i skolan. Enkäten besvarades av elever i årskurs 3-9. Syftet med enkäten är att undersöka elevernas trygghet och studiero samt deras upplevelse av delaktighet och inflytande.
	Beslutsunderlag
	Tjänsteskrivelse, 2020-06-16, förvaltningschef Kerstin Melén-Gyllensten och avdelningschef Ulrika Narling.
	Rapport - Elevers trygghet och studiero, läsåret 2019/2020.
	Beredning
	Skolorna vidtar åtgärder utifrån de förbättringsområden som enkäten visar. Förvaltningen följer upp vidtagna åtgärder inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet.
	Förslag till beslut
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	9a5e83c5-a56c-4a8e-9c43-b22b041abfaf.docx
	Yttrande över förslag till riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet
	Ärendebeskrivning
	Kommunstyrelsen har översänt förslag till Riktlinjer för minoritetspolitiskt arbete till Barn- och familjenämnden för yttrande.
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens protokoll § 93/2020.
	Beredning
	Varje kommun ska enligt minoritetslagen anta riktlinjer och mål för hur kommunen ska uppfylla sina skyldigheter enligt lagen. Barn och Utbildning har inget att erinra mot förslaget till riktlinjer i stort men anser inte att de båda mål som föreslås för skolans del är bra.
	Det första målet ”Beredskapen för att kunna erbjuda modersmålsundervisning ska öka, vilket kan ske via distansundervisning” förefaller svårhanterligt. Vad menas med ”höjd beredskap” och är det rimligt att hålla beredskap för undervisning i minoritetsspråk som sannolikt aldrig blir aktuella i kommunen?
	Förslag till beslut
	-	Barn- och familjenämnden anser att målen ska riktas till respektive nämnd som har det yttersta ansvaret.
	Beslutet skickas till
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	39873f2c-d300-46be-af02-784efec3ac72.docx
	Yttrande över motion angående undervisning
	Ärendebeskrivning
	Motion angående undervisning från Benjamin Ulger, Samuel Estenlund och Anna-Karin Gustavsson, alla KD, har översänts för yttrande till Barn- och familjenämnden.
	Beslutsunderlag
	Kommunfullmäktiges protokoll § 23/2020
	Beredning
	I motionen föreslås att
	Förslag till beslut
	Beslutet skickas till
	Kommunstyrelsen


	5ef21e66-f412-478a-93ac-7a6027c3e353.pdf
	a4580eb9-354f-429a-a410-e3881768d25b.pdf
	70f8bd23-3f9c-4fa7-be16-2ddf2f05f618.docx
	Beslut
	Beslutet skickas till


	b306f682-19ef-4e3e-b0cd-19a50ab51107.docx
	37b0d5b0-db5b-40c2-8b13-20cbe210872f.docx
	Samrådsyttrande över detaljplan för förskola, Skogsgläntan
	Ärendebeskrivning
	Förslag till detaljplan för del av Eslöv 53;4 – förskola Skogsgläntan, har översänts till Barn- och familjenämnden för yttrande.
	Beslutsunderlag
	Förslaget till detaljplan.
	Beredning
	Detaljplanen tas fram i enlighet med beslut i kommunens lokalförsörjningsplan och investeringsbudget för att möjliggöra byggandet av en ny förskola i södra/centrala Eslöv. Läget är utmärkt för en större förskola och förslaget ger bra möjligheter att bygga en funktionell förskola med bra utemiljö.
	Förslag till beslut
	Beslutet skickas till
	Kommunstyrelsen


	0b8ac09b-9863-4940-8568-ee993f58d87c.pdf
	aaeef3ab-e33f-4321-bf7d-0b2f8cfa8606.pdf
	ecc8a156-38c3-4519-b8dc-a51d77d96bcd.pdf
	2598854c-218a-423a-b740-0bc97a8e4b53.pdf
	65f90644-6e00-479c-91f4-5eabb5b7a1ae.pdf
	f5dfdb79-5cf3-493a-8cb5-bf3496a6f013.pdf
	575bb22e-f5a6-4867-802c-10fa716477e8.docx
	b4764e7b-b5c5-4772-aee6-e3eec806b206.docx
	Revidering av delegeringsordning
	Ärendebeskrivning
	Delegeringsordningen påverkas av bland annat ändringar i lagstiftning och förändringar i bemanning. Återkommande översyn och revidering av delegeringsordningen är en viktig del för att skapa förutsättningar för en effektivare kommunal förvaltning med snabbare beslutsvägar och kortare handläggningstider.
	Beslutsunderlag
	Förslag till revidering av delegeringsordning Tjänsteskrivelsen Revidering av delegeringsordning
	Beredning
	Revideringen som föreslås avser punkterna G4 och G5 och efterfrågas av resursavdelningen för att öka tydligheten för medarbetarna. En utredning enligt socialtjänstlagen kan inte läggas ned. I det fall socialtjänsten ska avbryta en pågående utredning är det enda möjliga alternativet att ärendet avskrivs från vidare handläggning. Övriga tillägg i punkterna syftar till att klargöra när respektive punkt ska användas. Förslaget på ändring framgår av beslutsunderlaget.
	Förslag till beslut
	Beslutet skickas till
	Berörda delegater


	1b5fb7b3-50c9-4b30-854a-0fd55866b917.pdf
	ea3d2b7b-dfe2-470f-8985-23293dd006a6.docx
	e04e8431-e349-46b7-a4d6-f156ef3e6e30.docx
	Ekonomisk månadsrapport september 2020
	Ärendebeskrivning
	Den ekonomiska månadsrapporten ska redovisas varje månad till nämnden i enlighet med kommunens ekonomiska styrprinciper. Förutom det faktiskt redovisade ekonomiska utfallet per den aktuella månaden redovisas också antalet barn och elever, de anställdas frisktal för perioden samt en preliminär prognos för placeringar inom socialtjänsten.
	Beslutsunderlag
	09 sept 2020 – Ekonomisk sammanställning
	Beredning
	Barn- och familjenämndens ekonomiska redovisning till och med september 2020 är långt ifrån fullständig. Det saknas många interkommunala kostnader och lönerevisionen är inte klar för samtliga medarbetare. Dessutom har ekonomiska omföringar, som gjordes i samband med delårsbokslutet per siste augusti, nu förts tillbaka vilket även påverkar det ackumulerade utfallet positivt.
	Förslag till beslut
	Beslutet skickas till
	Kommunstyrelsen


	fcbf1210-503d-465d-8958-99f4370de311.pdf
	2c785d8a-ce4d-45cb-ad44-43992df014f3.pdf
	73e63b8f-8e18-409e-a0df-a9703a5b2cce.pdf
	91a11af6-2880-4792-b14a-d1c97de95179.pdf
	bf2f3648-1983-4dd7-b8e9-187fc5f9cdcf.docx
	6e306c96-d1fb-4fa9-96ff-d05d6a0565ae.docx
	Flytt av ärende: IK Besökssäkerhet i förskola och grundskola
	Ärendebeskrivning
	Enligt internkontrollplanen ska ärendet Besökssäkerhet i förskola och  grundskola redovisas för barn- och familjenämnden i oktober 2020.
	Beslutsunderlag
	Tjänsteskrivelse, 2020-09-22, förvaltningschef Kerstin Melén-Gyllensten och nämndsekreterare Christina Lindblad Olshov.
	Beredning
	Ärendet Besökssäkerhet i förskola och grundskola ska enligt internkontrollplanen redovisas för nämnden i oktober 2020. Förvaltningen föreslår att nämnda ärende flyttas till att redovisas på nämndens sammanträde i november alternativt december 2020.
	Förslag till beslut
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	Redovisning av delegeringsbeslut, september 2020
	Ärendebeskrivning
	Redovisning av delegeringsbeslut, september 2020.
	Beslutsunderlag
	Tjänsteskrivelse, 2020-10-05, förvaltningschef Kerstin Melén-Gyllensten och nämndsekreterare Christina Lindblad Olshov.
	Beredning
	Förslag till beslut
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