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Frågor till förvaltningen i oktober 2020
Förslag till beslut
1. Frågor och svar läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Elin Blomberg (SD) har inkommit med tre frågor till förvaltningen att besvara.

Frågor och svar
1. På våra förskolor finns det oftast en flaggstång, men har vi någon flaggpolicy
eller får varje förskola själva hissa vilken flagga de önskar ha hissad på sin
förskola?
Svar: Vi följer den allmänna policyn kring flaggning. Denna flaggpolicy gäller
främst framför stadshuset. Eskilstuna kommun flaggar på Pride för att fira
mänskliga rättigheter och det är upp till varje verksamhet att flagga.
2. Hur ser rutinen ut när vi i kommunen anställer ny personal till våra förskolor,
tar vi utdrag ifrån belastningsregistret?
Svar: Ja vi begär in utdrag från belastningsregistret på alla, men inte för elever
på gymnasiet som ska göra praktik. På Skolverkets hemsida finns mer info
gällande utdrag ur belastningsregistret.
3. Hur ser rutinen ut när vi låter elever ifrån högskolorna ha sin praktik/apl,
lämnar även de in utdrag ifrån belastningsregistret innan de får godkänd
praktikplats?
Svar: Respektive handledare för studenterna från högskolan tar in utdrag från
belastningsregistret. Blir det funderingar hör de av sig till respektive
fältförskolas kontaktperson i varje område. Det är en rektor/biträdande rektor
från varje område som ansvarar för studenterna i respektive område.
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Eleverna från till exempel folkhögskolan visar utdraget från
belastningsregistret för handledaren som även tar en kopia. Eleven/studenten
får inte påbörja sin praktik utan uppvisande av utdraget.
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Flaggning framför stadshuset
Allmänna flaggdagar (inklusive svensk nationaldag), 2 x svensk flagga.
(info om vilka de allmänna flaggdagarna är:
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svenskforfattningssamling/forordning-1982270-om-allmanna-flaggdagar_sfs-1982270) Vid Veterandagen och FN-dagen hissas FN-flaggan i ena flaggstången.
Eskilstunas lokala flaggdag, 25 oktober, kommunflagga i kombination med
svensk flagga.
Nordiska nationaldagar: dess flagga i kombination med svensk flagga.
Vid officiella besök från annan nation, dess flagga i kombination med svensk
flagga.
Vi minoritetsdagar (information om minoriteterna: https://www.minoritet.se/)
Dess flagga i kombination med svensk flagga:
6 februari Samernas nationaldag eller samefolkets dag
24 februari Sverigefinnarnas dag
8 april Romernas internationella dag
15 juli Tornedalingarnas dag
6 december Finlands självständighetsdag
Vid Eskilstuna kommunfullmäktiges sammanträden är prideflaggan hissad, om
det inte krockar med t.ex. en allmän flaggdag.
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