
Sammanträdesprotokoll
2020-08-19

Barn- och familjenämnden

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Sahlin/Möller (vån 2), Eslöv kl. 
18:00-19:30

Beslutande David Westlund (S) (ordförande)
Tony Ekblad (M) (vice ordförande)
Jasmina Muric (C) (2:e vice ordförande)
Cvetanka Bojcevska (SD)
Istvan Barborg (S)
Nils Funke (L)  ersätter Naida Mahmutovic (S)
Yvonne Flodin (M)  ersätter Marcus Quist (M)
Tommy Bengtsson (S)  ersätter Amila Pasic (S)
Ronny Thall (SD)  ersätter Dennis Larsen (SD)
Lars Dreja (V)  ersätter José Fleitas (V)

Övriga närvarande Kerstin Melén-Gyllensten (förvaltningschef)
Per Jönsson (utredare) §§98-103
Christina Lindblad-Olshov (nämndsekreterare)
Riad Sköld Alifendic (jurist) §§98-100

Utses att justera Jasmina Muric (C)
Ersättare: Ronny Thall (SD)

Justeringens plats o tid Barn och Utbildning, 2020-08-21  

Protokollet omfattar §§98-108
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Sekreterare
Christina Lindblad Olshov

Ordförande        
David Westlund (S)

Justerande
Jasmina Muric (C) Ersättare: Ronny Thall (SD)
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Innehåll

§98 Val av justerare

§99 Principiella ställningstaganden gällande skolpliktsbevakning

§100 Delegering gällande beslut om distansundervisning vid skolenhet som är 
öppen

§101 Utredningsuppdrag kring Centrala undervisningsgruppen

§102 Yttrande över förslag till lokalförsörjningsplan 2021-2025

§103 Yttrande över förslag till strategi för kommunens brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbete

§104 Ekonomisk månadsrapport, juli 2020

§105 Utseende av verksamhetschef för elevhälsan

§106 Förvaltningschefen informerar

§107 Redovisning av delegeringsbeslut, juni-juli 2020

§108 Anmälningar för kännedom, juni-juli 2020
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§ 98

Val av justerare 

Beslut
Jasmina Muric (C) utses till att, jämte ordförande, justera protokollet av den 19 
augusti 2020. Ronny Thall (SD) utses till ersättare.

Ordförande föreslår att följande ärende läggs till i dagordningen:

§ 105 Utseende av verksamhetschef för elevhälsan, BoF.2020.2108

Nämnden godkänner ändringen.
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§ 99 BoF.2020.1629

Principiella ställningstaganden gällande skolpliktsbevakning 

Ärendebeskrivning 
Ärendet rör ett beslut om principiella ställningstaganden med anledning av Eslövs 
kommuns arbete med skolpliktsbevakning.

Beslutsunderlag
 Principiella ställningstaganden gällande skolpliktsbevakning
 Förslag till beslut om principiella ställningstaganden gällande Eslövs kommuns 

arbete med skolpliktsbevakning
 Rutiner för skolpliktsbevakning

Beredning
Elever i förskoleklassen och grundskolan omfattas av skolplikten. Det innebär att de 
både har en rätt till utbildning och en skyldighet att fullgöra skolgången. Detta 
framgår av både skollagen och Barnkonventionen, som sedan år 2020 är svensk lag, 
se 7 kap. 2 – 7 §§ samt artikel 28 i barnkonventionen. Vårdnadshavarna har ett 
ansvar att se till att barnen fullgör sin skolplikt. Eslövs kommun har som 
hemkommun skyldighet att se till att skolpliktiga barn som är bosatta i Eslövs 
kommun får sin rätt till utbildning tillgodosedd. Utöver det ska kommunen som 
huvudman se till att barnen som går i Eslövs kommuns förskoleklasser och 
grundskolor fullgör sin skolgång, det gäller även de som är bosatta i andra 
kommuner.

Det går att göra undantag från den ordinarie skolplikten i vissa fall, t.ex. genom att 
rektorn beviljar ledighet under en period eller att eleven anses vistas varaktigt 
utomlands (minst sex månader).

Mot bakgrund av ovanstående måste Eslövs kommun bevaka att skolplikten följs av 
eleverna och deras vårdnadshavare, se 7 kap. 20 – 23 §§ skollagen, samt att undantag 
från denna görs på rätt grunder.

För att Eslövs kommun ska uppfylla sina skyldigheter enligt skollagen är det en 
fördel att ha tydliga rutiner för skolpliktsbevakningen. Skolpliktsbevakningen som 
sådan berör dock även vissa principiella frågor som har betydelse på ett politiskt 
plan, utöver praktiska handläggningsfrågor.
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Med anledning av detta föreslås barn- och familjenämnden att ta ställning till de 
principer som framgår av ”Förslag till beslut om principiella ställningstaganden 
gällande Eslövs kommuns arbete med skolpliktsbevakning”  innan beslut om rutiner 
fattas.

Beslut
Barn och familjenämndens beslutar att fastställa de föreslagna principiella 
ställningstagandena.

Beslutet skickas till 
Berörda tjänstepersoner och verksamheter.
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§ 100 BoF.2020.2090

Delegering gällande beslut om distansundervisning vid skolenhet som 
är öppen 

Ärendebeskrivning 
Delegering till rektor gällande beslut om distansundervisning till elever som i vanliga 
fall skulle ha varit i skolan.

Beslutsunderlag
 Delegering till rektor gällande beslut om distansundervisning vid skolenhet som 

är öppen
 Förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk 

verksamhet vid spridning av viss smitta

Beredning
Regeringen har möjliggjort olika typer av flexibla lösningar för de skolor som håller 
öppet som vanligt under rådande epidemi. I och med dessa nya undantagsåtgärder 
kan huvudmannen välja att erbjuda distansundervisning till elever som i vanliga fall 
skulle ha varit i skolan. Även lärare som behöver stanna hemma kan få möjlighet att 
undervisa på distans trots att eleverna är på plats i skolans lokaler. Det kan till 
exempel vara att läraren eller eleven har mild symptom på covid-19 och behöver 
stanna hemma för att inte sprida smitta.

I den aktuella förordningen framgår att det är huvudmannen för en grundskola eller 
grundsärskola som får besluta att elever ska ges distansundervisning med anledning 
av ovanstående situation. För att möjliggöra en smidig tillämpning av förordningen 
är det lämpligt att rektorn på aktuell skola kan ta beslut om distansundervisning om 
eleven eller läraren behöver vara hemma på grund av symptom på covid-19. Därför 
föreslås en delegering till rektorn gällande ett sådant beslut. Förslaget innebär att 
delegeringen gäller tillsvidare under förutsättning att förordningen gäller eller några 
andra regler eller rekommendationer inte kommer. Vid sådana förändringar bör 
delegeringen lämpligen ändras eller tas bort.

Beslut
Barn- och familjenämnden beslutar att till rektor, vid en grundskola eller 
grundsärskola som är öppen men där lärare eller elev inte är eller har varit 
närvarande i skolenhetens lokaler med anledning av Covid-19, delegera beslut om att 
ge elever undervisning där läraren och eleven är åtskilda i rum men inte i tid, eller är 
åtskilda i både rum och tid, utöver vad som är föreskrivet  i 5 a kap. skolförordningen 
(2011:185).
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Beslutet skickas till 
Rektorerna för Eslövs kommuns grundskolor och grundsärskola.
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§ 101 BoF.2020.1854

Utredningsuppdrag kring Centrala undervisningsgruppen 

Ärendebeskrivning 
Enligt skollagen (2010:800), 3 kap, 11 § kan särskilt stöd till en elev ges i enskilt 
eller i en särskild undervisningsgrupp om det finns särskilda skäl. En elev i Eslövs 
kommun kan få detta stöd i vår Centrala undervisningsgrupp.

Det har under en längre tid framkommit frågeställningar kring organisationen av 
denna grupp samt även om vi når de önskade resultaten. Barn- och utbildnings-
förvaltningen vill göra en grundlig genomlysning för att få fram förslag på eventuella 
åtgärder.

Beslutsunderlag
 Utredningsuppdrag kring Centrala undervisningsgruppen

Beredning
En elev som riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås kan vara i 
behov av särskilt stöd under en period av sin skoltid. Om det finns särskilda skäl kan 
detta stöd ges i en särskild undervisningsgrupp, skollagen 3 kap, 11 §. Särskilda skäl 
ska vara kopplade till möjligheten att skapa bättre förutsättningar att tillgodose 
elevens behov av särskilt stöd i den särskilda undervisningsgruppen, jämfört med i 
den ordinarie undervisningsgruppen. Grundskolorna i Eslövs kommun har en 
gemensam Central undervisningsgrupp där elever kan erbjudas plats samtidigt som 
eleven tillhör sin ordinarie klass. Den Centrala undervisningsgruppen avser att skapa 
bättre förutsättningar att tillgodose elevens stödbehov. En placering i särskild 
undervisningsgrupp ska leda till att elevens skolsituation förbättras. De ska få fler 
betyg, högre betyg och närvaron i skolan ska öka. Syftet är också att de ska utvecklas 
socialt.

Det har under en längre tid framkommit frågeställningar kring organisationen av 
Barn- och utbildnings Centrala undervisningsgrupp samt om önskade resultat nås. 
Våren 2019 genomfördes en mindre kartläggning av en av våra specialpedagoger i 
kommunen. Denna kartläggning gjordes främst på individnivå (elev) och 
undervisning.

Barn- och utbildningsförvaltningen ser ett behov av att utreda hur grundskolorna 
organiserar undervisningen för de elever som är i behov av att det särskilda stödet 
ges i en särskild undervisningsgrupp.
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I utredningen skall följande frågor belysas:
 - Resursfördelningsmodell
 - Målbeskrivning
 - Platstillgång och likvärdighet
 - Hemskolans uppdrag respektive Centrala undervisningsgruppens uppdrag.

Yrkande
Jasmina Muric (C) yrkar som tillägg att utredningen ska innehålla en 
konsekvensanalys för barnens bästa.

David Westlund (S) yrkar, med instämmande av Istvan Barborg (S) och Tony Ekblad 
(M), bifall till Jasmina Murics (C) tilläggsyrkande.

Istvan Barborg (S) yrkar som tillägg att återrapportering till nämnden ska ske senast i 
mars 2021.

Tony Ekblad (M) yrkar bifall till Istvan Barborgs (S) tilläggsyrkande.

Barn- och familjenämnden godkänner Jasmina Murics (C) tilläggsyrkande.

Barn- och familjenämnden godkänner Istvan Barborgs (S) tilläggsyrkande.
 

Beslut
Barn- och familjenämnden ger förvaltningen i uppdrag

 att göra en genomlysning av den Centrala undervisningsgruppen med förslag 
om åtgärder,

 att utredningen ska innehålla en konsekvensanalys för barnens bästa, samt

 att återrapportering till nämnden ska ske senast i mars 2021.
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§ 102 BoF.2020.1467

Yttrande över förslag till lokalförsörjningsplan 2021-2025 

Ärendebeskrivning 
Remissversion av lokalförsörjningsplanen har översänts till Barn- och 
familjenämnden för yttrande.

Beslutsunderlag
 Förslag till yttrande över förslag till lokalförsörjningsplan
 KSAU, § 54, 2020: Godkännande av remissunderlag för lokalförsörjningsplan 

2021-2025
 Remissunderlag för lokalförsörjningsplan 2021-2025

Beredning
Det föreliggande förslaget till lokalförsörjningsplan inleds med ett avsnitt 
”Förutsättningar för Eslövs kommuns lokalförsörjning” där tidigare 
ställningstaganden kring lokalförsörjning samlats tillsammans med en del nya 
riktlinjer och principer. Förvaltningen Barn och Utbildning ställer sig bakom 
ställningstagandena i avsnittet och ser det som mycket positivt att all information 
samlas på detta sätt. Det underlättar arbetet och övergång/introduktion vid 
personalförändringar för de tjänster som jobbar med lokalförsörjning på olika sätt.

Intentionen har varit att tidplaner för pågående och planerade projekt ska ingå i 
lokalförsörjningsplanen. Av olika skäl har detta inte skett i föreliggande plan men 
avsikten är att så ska ske i kommande planer. Avsaknaden av tidplaner gör det svårt 
att bedöma om planeringen tidsmässigt är realistiskt, försvårar uppföljning och ökar 
troligen risken för fördröjningar. När projekt inte blir klara i takt med de behov som 
finns i verksamheten blir följden normalt sett att man får söka tillfälliga lösningar 
(som kan vara ekonomiskt betungande eller kvalitativt sämre) och/eller förtäta i 
befintliga lokaler som kan innebära kraftiga påfrestningar för verksamheten och 
sämre förutsättningar att uppnå goda resultat. Stark tidspress råder i ett stort antal av 
de pågående och planerade byggprojekten på grund av befolkningsökning och att 
tillfälliga bygglov för modulbyggnader går ut. Behovet av väl underbyggda tidplaner 
inom lokalförsörjningen är stort.

Beträffande del 2, Operativ lokalförsörjning – lokalresursplan, bedömer 
förvaltningen Barn och Utbildning att förslaget motsvarar de behov som finns inom 
barn- och familjenämndens ansvarsområde. Sedan planeringen gjordes har en ny 
befolkningsprognos godkänts där ökningen av antalet barn och elever förväntas bli 
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något lugnare än i den tidigare prognosen. Den nya prognosen visar på möjligheter 
att senarelägga några projekt, främst förskola väster och ny förskola Marieholm. 
Generellt ser förvaltningen Barn och Utbildning helst att tempot i planeringen och 
byggprojekten hålls uppe så att det inte bara täcker det platsbehov som finns utan 
även ger möjlighet att lämna de mindre lämpliga lokaler som identifierats.
 

Beslut
Barn- och familjenämnden beslutar enligt följande:

 Barn- och familjenämnden anser att lokalförsörjningsplanen behöver 
kompletteras med tidplaner för de olika projekten.

 Följande projekt ser barn- och familjenämnden som särskilt angelägna att de 
genomförs skyndsamt för att klara platsbehovet: utbyggnad av Häggebo 
förskola i Flyinge, ny förskola Stehag Söder, ny förskola Norrebo, ny 
förskola Skogsgläntan, utbyggnad av Marieskolan och utbyggnad av 
grundskolekapaciteten i Eslöv.

 I övrigt ställer barn- och familjenämnden sig bakom förslaget till 
lokalförsörjningsplan.

Avstår att delta i beslut
Ledamöterna i Sverigedemokraterna (SD) avstår från att delta i beslutet.
 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen.
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§ 103 BoF.2020.1779

Yttrande över förslag till strategi för kommunens brottsförebyggande 
och trygghetsskapande arbete 

Ärendebeskrivning 
Rubricerat förslag till strategi har översänts till barn- och familjenämnden för 
yttrande.

Beslutsunderlag
 Förslag till yttrande över förslag till strategi för brottsförebyggande och 

trygghetsskapande arbete i Eslövs kommun
 Kommunstyrelsen, § 86, 2020: Remiss av  förslag till strategi och aktivitetsplan 

för trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete
 Förslag till strategi för kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande 

arbete
 Förslag till aktivitetsplan för kommunens brottsförebyggande och 

trygghetsskapande arbete

Beredning
Förvaltningen Barn och Utbildning föreslår barn- och familjenämnden att lämna 
följande yttrande över förslaget till strategi:

Barn- och familjenämnden ser det som positivt att ett samlat dokument för 
kommunen tas fram kring dessa frågor och ställer sig i huvudsak bakom 
intentionerna i förslaget till strategi, men har vissa anmärkningar.

 Strategin bör vända sig till de olika nämnderna, som är ytterst ansvariga för 
verksamheten, och inte till förvaltningarna.

 Det bör förtydligas i vilken mån de beskrivande delarna av texten enbart är en 
nulägesbeskrivning eller även innebär en instruktion för hur arbetet ska 
bedrivas. I sammanhanget vill barn och familjenämnden framföra att strategin 
bör undvika att kringskära nämndernas frihet att styra de uppdrag som man 
har genom lagstiftning och reglemente.

 Beträffande ANDT har Barn- och utbildningsförvaltningen ett ansvar inom 
grundskola och socialtjänst för specifika uppdrag enligt lagstiftning som man 
själv hanterar inom den löpande verksamheten. Samordning av detta med 
kommunens övriga insatser för att skapa trygghet och förebygga brott samt 
omvärldsbevakning inom området, förefaller mest naturligt ligga på 
kommunledningen. Om Barn- och utbildningsförvaltningen ska ha 
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samordningsansvaret så behövs det resurser, som nu inte finns, för att kunna 
fullgöra uppdraget. Även SSPE kan med fördel ligga på kommunledningen 
då det handlar om samordning mellan olika aktörer och gentemot 
kommunens övriga arbete mot brott och för trygghet.

 Barn- och familjenämnden anser generellt att kommunen bör undvika alltför 
många styrdokument kring specifika frågor. Våld och hot mot 
förtroendevalda och hantering av klotter bör inte tas fram som egna dokument 
utan ingå i andra, bredare, styrdokument. Det är heller inte självklart att en 
separat strategi för ANDT-frågor ska tas fram.
 

Beslut
Barn- och familjenämnden antar förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget.

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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§ 104 BoF.2020.0026

Ekonomisk månadsrapport, juli 2020 

Ärendebeskrivning 
Den ekonomiska månadsrapporten redovisas varje månad till nämnden i enlighet 
med kommunens ekonomiska styrprinciper. Förutom det faktiskt redovisade 
ekonomiska utfallet per den aktuella månaden redovisas också de anställdas frisktal 
och uppgifter kring placerade barn och unga. Volymerna för juli innehåller bara 
uppgifter kring antal barn i förskola och fritidshem.

Beslutsunderlag
 Ekonomisk månadsrapport juli 2020
 07 Juli 2020 BoF - Ek sammanställng
 07 Juli 2020 - Volymer BoF
 07 Juli 2020 - Placerade barn och unga
 07 Juli 2020 BoF - Frisktal

Beredning
Barn- och familjenämnden tilldelades efter vårprognosen en tilläggsbudget om cirka 
1,3 mkr avseende ökade lokalkostnader för Norrevångsskolans moduler och 
Flyingeskolan.
Redovisningen för juli är långt ifrån fullständig, då redovisningsperioden fortfarande 
är öppen, mycket kostnader har ännu ej inkommit samt att statsbidrag som ska 
nyttjas under hösten inkommit.
Till delårsrapporten per den sista augusti kommer en fordrings- och skolbokföring att 
göras, vilket innebär att redovisningen kommer bli rättvisande för perioden. Till 
delårsrapporten kommer även en ny bedömning av helårsprognos att göras.

Beslut
Barn- och familjenämnden beslutar att lägga den ekonomiska månadsrapporten för 
juli 2020 med godkännande till handlingarna.

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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§ 105 BoF.2020.2108

Utseende av verksamhetschef för elevhälsan 

Ärendebeskrivning 
I 2 kap 25 § skollagen regleras tillgången av elevhälsa i skolan. Elevhälsans 
medicinska verksamhet som rör hälso- och sjukvård omfattas även av hälso- och 
sjukvårdslagen (2017:30), varför bestämmelserna om ansvarsfördelning i denna lag 
berör barn- och familjenämnden.

Beslutsunderlag
 Utseende av verksamhetschef för elevhälsan

Beredning
Barn- och familjenämnden är vårdgivare för elevhälsan i enlighet med hälso- och 
sjukvårdslagen. Ledningen av hälso- och sjukvård regleras särskilt i 4 kap 2 § hälso- 
och sjukvårdslagen, vilken föreskriver att det skall finnas någon som ansvarar för 
verksamheten (verksamhetschef). Barn- och familjenämnden är ansvarig för att utse 
en verksamhetschef för elevhälsan.

Beslut
Barn- och familjenämnden beslutar att från och med den 1 september 2020 utse 
enhetschefen för Barn- och elevstödsenheten, Tammy Jara, till verksamhetschef för 
elevhälsan inom barn- och familjenämnden.

Beslutet skickas till 
Utsedd verksamhetschef för elevhälsan.
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§ 106 BoF.2020.0028

Förvaltningschefen informerar 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschefen informerar om följande.

 Vissa föroreningar har påträffats i marken vid Billinge förskola. 
Serviceförvaltningen har i uppdrag att se över det.

 Fukt har upptäckts i Ekebackens förskola. Förskolan avvaktar provsvar.

 En projektledare, Anette Engström, har anställts för Skolverkets projekt om 
insatser för nyanlända elever och elever med annat modersmål än svenska. 
Utbildning i Trauma Medveten Omsorg (TMO) kommer att hållas i vecka 37 
och 50 för cheferna.

 Information om att barnen på förskolor ska hämtas och lämnas utomhus har 
lämnats till föräldrarna.

 Förvaltningschefen informerar om olyckan på Carl Engströmgymnasiet.

 

Barn- och familjenämnden tackar för informationen.
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§ 107 BoF.2020.0029

Redovisning av delegeringsbeslut, juni-juli 2020 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av delegeringsbeslut, juni-juli 2020.

Beslutsunderlag
 Redovisning av delegeringsbeslut, juni-juli 2020
 Delegeringsbeslut inom Utredningsenheten, juni-juli 2020
 Delegeringsbeslut inom Familjerätten, juni-juli 2020
 Postlista - Beslut att ej inleda utredning, juni-juli 2020

Beredning
Beslut fattade av arbetsutskottet.

§§ 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 156, 157, 167, 168, 169
Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § SoL

§§ 145, 170, 171, 172
Övervägande enligt 13 § LVU vid placering jml 2 § LVU

§ 147
Omprövning enligt 13 § LVU vid placering jml 3 § LVU

§ 148
Utredning om placering i familjehem enligt 6 kap 6 § SoL

§§ 149, 163, 178
Begäran om förlängd utredningstid enligt 11 kap 2 § SoL

§§ 150, 151, 179, 180, 181
Redovisning av beslut fattat av jourhavande ordförande

§ 154
Yttrande till kammarrätten angående överklagan av beslut om beredande av vård 
enligt 2 § LVU

§§ 158, 159, 175, 176
Utredning om placering i familjehem enligt 4 kap 1 § SoL
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§§ 160, 174
Utredning om placering i familjehem enligt 11 § LVU

§§ 161, 162
Begäran om upphörande av vård jml 2 § LVU

§ 165
Överklagan till kammarrätten avseende beredande av vård av unga jml 2 § LVU

§ 173
Omprövning och övervägande enligt 13 § LVU vid placering jml 2 och 3 §§ LVU

§ 177
Begäran om att vård enligt 2 och 3 §§ LVU ska upphöra

§§ 183, 184
Ansökan om vård enligt 1 och 2 §§ LVU

§ 185
Begäran om överflyttning av ärende enligt 2a kap 10 § SoL

Delegeringsbeslut

BoF.2020.1686-1 Anmälan om kränkande behandling
BoF.2020.1562-3 del 4
BoF.2020.1682-1 Ägar- och ledningsprövning av Helhetsförskolan i Östra strö AB
BoF.2020.1683-1 Ägar- och ledningsprövning av Frisksportsklubben Tor Förskola
BoF.2020.1699-1 Del 1 - Anmälan till huvudman om kränkande behandling
BoF.2020.1705-1 Anmälan om kränkande behandling
BoF.2020.1705-2 Utredning av kränkande behandling (del 2) samt åtgärder (del 3)
BoF.2020.1604-2 Del 2, 3
BoF.2020.1372-3 Del 4
BoF.2020.1727-1 Anställningsbeslut
BoF.2019.2013-10 Anmälan om upprepad eller längre frånvaro (skollagen 7 kap. 20-
22§§)
BoF.2020.1736-1 Del 1 - Anmälan till huvudman om kränkande behandling
BoF.2020.1737-1 Del 1 - Anmälan till huvudman om kränkande behandling
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BoF.2020.1741-1 Anställningsbeslut för fritidspedagog vid Marieskolan
BoF.2020.1742-1 Anställningsbeslut för fritidspedagog vid Marieskolan
BoF.2020.1743-1 Anställningsbeslut för slöjdlärare vid Marieskolan
BoF.2020.1605-3 del 4
BoF.2020.1610-2 del 2,3,4
BoF.2020.1611-2 del 2,3,4
BoF.2020.1755-1 Anmälan till huvudman om kränkande behandling
BoF.2020.1755-2 Utredning om kränkande behandling
BoF.2020.1756-1 Anställningsbeslut för fritidspedagog vid Marieskolan
BoF.2020.1757-1 Anmälan om kränkande behandling
BoF.2020.1757-2 Utredning, åtgärder av kränkande behandling
BoF.2020.1503-2 Utredning avseende klagomål mot Västra skolan
BoF.2020.1766-1 Anmälan om kränkande behandling
BoF.2020.1772-1 Anmälan om kränkande behandling
BoF.2020.1785-1 Del 1 - Anmälan till huvudman om kränkande behandling
BoF.2020.1786-1 Anmälan om kränkande behandling
BoF.2020.1786-3 Åtgärder (del 3) efter kränkande behandling
BoF.2020.0104-3 Anmälan om upprepad eller längre frånvaro gällande elev
BoF.2020.1471-2 del 2,3,4
BoF.2020.1797-1 Anmälan till huvudman om kränkande behandling
BoF.2020.1798-1 Anmälan till huvudman om kränkande behandling
BoF.2020.1674-2 Del 2,3,4
BoF.2020.1802-3 Beslut om tilläggsbelopp
BoF.2020.1803-1 Anställningsbeslut för lärare vid Marieskolan
BoF.2020.1805-1 Anställningsbeslut för förskollärare vid Marieskolan
BoF.2020.1823-1 Anmälan till huvudman om kränkande behandling
BoF.2020.1824-1 Anmälan om upprepad eller längre frånvaro för elev
BoF.2020.1825-1 Anmälan om kränkande behandling
BoF.2020.1827-1 Anmälan om kränkande behandling
BoF.2020.1825-2 Utredning av kränkande behandling (del 2)
BoF.2020.1823-2 Utredning om kränkande behandling
BoF.2020.1827-2 Utredning av kränkande behandling
BoF.2020.1828-1 Anmälan om kränkande behandling
BoF.2020.1828-2 Utredning av kränkande behandling
BoF.2020.1835-1 Anställningsbeslut
BoF.2020.1519-2 Del 2 Utredning kränkande behandling
BoF.2020.1838-1 Anmälan om kränkande behandling
BoF.2020.1838-2 del 2,3,4
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BoF.2020.1151-2 del 2-4
BoF.2020.1842-1 Anmälan om kränkande behandling
BoF.2020.1842-2 Utredning av kränkande behandling
BoF.2020.1842-3 Åtgärder (del 3) efter kränkande behandling
BoF.2020.1843-1 Anmälan om kränkande behandling
BoF.2020.1843-2 Utredning av kränkande behandling
BoF.2020.1843-3 Åtgärder (del 2) efter kränkande behandling
BoF.2020.1857-1 Anställningsbeslut för lärare vid Marieskolan
BoF.2020.1859-1 Anställningsbeslut
BoF.2020.0682-15 Fullmakt till ombud
BoF.2020.1862-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning
BoF.2020.1863-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning
BoF.2020.1864-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning
BoF.2020.1865-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning
BoF.2020.1866-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning
BoF.2020.1867-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning
BoF.2020.1868-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning
BoF.2020.1869-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning
BoF.2020.1870-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning
BoF.2020.1871-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning
BoF.2020.1873-1 Beslut om tilläggsbelopp
BoF.2020.1874-1 Beslut om tilläggsbelopp
BoF.2020.1875-1 Beslut om tilläggsbelopp
BoF.2020.1876-1 Anmälan till huvudman om kränkande behandling
BoF.2020.1876-2 Utredning om kränkande behandling
BoF.2020.1898-1 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp
BoF.2020.1913-1 Anmälan till huvudman om kränkande behandling
BoF.2020.1913-2 Utredning om kränkande behandling
BoF.2020.1916-1 Anmälan till huvudman om kränkande behandling
BoF.2020.1916-2 Utredning om kränkande behandling
BoF.2020.1917-1 Anmälan om kränkande behandling
BoF.2020.1916-3 Åtgärder efter kränkande behandling
BoF.2020.1917-2 Utredning av kränkande behandling
BoF.2020.1918-1 Anmälan om kränkande behandling
BoF.2020.1918-2 Utredning av kränkande behandling
BoF.2020.1918-3 Åtgärder (del 3) efter kränkande behandling
BoF.2020.1927-1 Anmälan till huvudman om kränkande behandling
BoF.2020.1927-2 Utredning om kränkande behandling
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BoF.2020.1928-1 Anmälan till huvudman om kränkande behandling
BoF.2020.1928-2 Utredning om kränkande behandling
BoF.2020.0241-2 Utredning om kränkande behandling
BoF.2020.1960-1 Anmälan till huvudman om kränkande behandling
BoF.2020.1960-2 Utredning om kränkande behandling
BoF.2020.1997-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning
BoF.2020.2013-1 Anmälan till huvudman om kränkande behandling
BoF.2020.2015-1 Anmälan till huvudman om kränkande behandling
BoF.2020.2028-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning
BoF.2020.2027-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning
BoF.2020.1684-2 Anställningsbeslut
BoF.2020.2031-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning
BoF.2020.0123-3 Anställningsbeslut
BoF.2020.2032-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning
BoF.2020.2033-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning
BoF.2020.2034-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning
BoF.2020.0509-3 Anställningsbeslut
BoF.2020.2038-1 Anställningsbeslut
BoF.2019.3316-2 Anställningsbeslut
BoF.2020.2041-1 Anställningsbeslut
BoF.2020.1050-8 Yttrande i mål angående ersättning för faktiska vårdkostnader
BoF.2020.1049-8 Yttrande i mål angående ersättning för faktiska vårdkostnader
BoF.2020.1525-5 Yttrande angående ersättning för faktiska vårdkostnader
BoF.2020.1550-5 Rättidsprövning av överklagan
BoF.2020.2035-2 Svar på ansökan från Inspektionen för vård och omsorg
BoF.2020.1034-2 Tilläggsavtal för modul Integrationer ej undertecknat av avtalspart
BoF.2020.1901-21 Tilldelningsbeslut för direktupphandling av kompetensutveckling 
inom traumamedveten omsorg
BoF.2020.2064-1 Fullmakt till ombud
BoF.2020.2065-1 Fullmakt till ombud
BoF.2020.1300-7 Avtal avseende Lärplattform Förskolan
BoF.2020.1300-8 Personuppgiftsbiträdesavtal med Tempus Information Systems AB
BoF.2020.2073-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning.

Beslut
Barn- och familjenämnden lägger informationen till handlingarna.
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§ 108

Anmälningar för kännedom, juni-juli 2020 

BoF.2020.0007-3 LOSAM-protokoll 2020-04-20

BoF.2020.0006-2 LOSAM-protokoll grundskola 2020-03-31

BoF.2020.0006-3 LOSAM-protokoll grundskola 2020-05-26

BoF.2020.1746-1 Godkännande av omställningsavtal KOM-KR

BoF.2020.1751-1 Beslut om investeringsprojekt om- och tillbyggnad av 
Ekenässkolan - Skede Projektering/Upphandling

BoF.2020.1775-1 Beslut att godkänna rapporten om avtalsuppföljning inom de 
kommunövergripande avtalsområden, "Tryckeritjänst" och 
"konsumentförpackade livsmedel via webbutik"

BoF.2020.1776-1 Godkännande av vårprognos 2020 för samtliga nämnder

BoF.2020.1779-3 Kommunstyrelsen, § 86, 2020: Remiss av  förslag till strategi 
och aktivitetsplan för trygghetsskapande och brottsförebyggande 
arbete

BoF.2020.1780-1 Remiss av förslag till riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet

BoF.2020.1782-2 Underrättelse om samråd

BoF.2020.0003-3 FÖSAM-protokoll 2020-03-10

BoF.2020.0003-4 FÖSAM-protokoll 2020-03-31

BoF.2020.1878-4 Beslut om Skogsgläntan förskola investeringsprojekt

BoF.2020.1890-1 Positivt planbesked för fastigheten Skatan 10 i Eslöv

BoF.2019.4030-3 Beslut om Norrebo förskola investeringsprojekt

BoF.2019.4031-2 Beslut om Marieskolan investeringsprojekt

BoF.2019.3782-6 Kommunfullmäktige beslut § 54, 2020: Måltidspolicy för Eslövs 
kommun 2020
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BoF.2019.3782-7 Måltidspolicy 2020

BoF.2020.1963-1 EY - Granskningsrapport målstyrning inom hållbarhetsarbetet

BoF.2020.1965-1 Kommunfullmäktige, § 59, Personalbokslut 2019

BoF.2020.1965-2 Personalbokslut 2019

BoF.2020.1966-1 Kommunfullmäktiges beslut § 58, Vårprognos 2020

BoF.2020.1966-2 Vårprognos 2020

BoF.2020.0049-3 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 105, 2020 
Budgetberedning; antagande av förslag till vårbudget-
förutsättningar

BoF.2020.0049-6 Strategiska lokalförsörjningsgruppens förslag till 
investeringsbudget

BoF.2020.0049-7 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag till 
investeringsbudget

BoF.2020.0007-4 LOSAM-protokoll 2020-06-01

BoF.2020.2067-2 Beslut om samråd för förslag till ändring av detaljplan

BoF.2019.1738-8 Beslut om granskning för detaljplan Billinge 17:37 med flera i 
Billinge

Beslut
Barn- och familjenämnden lägger informationen till handlingarna.
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