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§ 44  

Val av protokolljusterare  

Cvetanka Bojcevska (SD) utses att jämte ordförande justera protokoll från dagens 
sammanträde. Istvan Barborg (S) ersätter vid förhinder. 

Paragrafen är justerad 
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§ 45    BoF.2021.0076 

Uppföljning av personalens hälsotal 2020  

Ärendebeskrivning  
Hälsotalen för medarbetarna inom barn- och familjenämndens verksamheter 
redovisas årligen. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Uppföljning av personalens hälsotal 2020 
 Rapport; Uppföljning av personalens hälsotal 2020 
 

Beredning 
Arbetet med att förbättra hälsotalen är en viktig fråga för Eslövs kommun som 
arbetsgivare. På grund av den rådande pandemin och de restriktioner alla behövt 
förhålla sig till har det under 2020 varit ett större fokus på arbetsmiljöfrågor och 
sjukfrånvaro än någonsin. Samtidigt har det i en tid som denna varit en utmaning att 
hitta tid och former för att fortsätta bedriva arbetet med hälsofrämjande insatser. 
Trots detta har flera hälsofrämjande insatser i syfte att uppnå målet om ett hälsotal 
om minst 95 procent genomförts i nämndens verksamheter under 2020. 

Beslut 
- Barn- och familjenämnden lägger informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till  
Barn och Utbildning 

Paragrafen är justerad 
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§ 46    BoF.2021.0075 

Rapport från granskning av rutiner för hemflytt inom socialtjänsten  

Ärendebeskrivning  
Enligt internkontrollplan skall en granskning genomföras och ges till barn- och 
familjenämnden avseende rutiner för hemflytt av placerade barn, samt egenkontroll 
av hur rutinen efterföljs. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Granskning av rutiner för hemflytt 
 Granskning av rutiner för hemflytt, Socialtjänsten i Eslövs kommun 
 

Beredning 
Granskning har skett genom att utredningsenheten gått igenom befintliga rutiner, 
samt förtydligat dessa. Ingen egenkontroll har genomförts, då det under 2020 inte 
funnits några aktuella ärenden. Utredningsenheten har arbetat fram nya rutiner, 
uppföljningsmetoder och planerat för nya aktiviteter. 

Beslut 
- Barn- och familjenämnden lägger rapport från granskning av rutiner för hemflytt 
inom socialtjänsten till handlingarna. 

Beslutet skickas till  
Utredningsenheten 

Paragrafen är justerad 
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§ 47    BoF.2021.0077 

Kvalitetsberättelse 2020 för socialtjänsten  

Ärendebeskrivning  
Enligt Socialstyrelsen föreskrifter SOSFS 2011:9 gällande ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete bör årligen en sammanhållen kvalitetsberättelse 
upprättas. I den bör det framgå hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande 
utveckla och säkra verksamhetens kvalitet har bedrivits under det gångna året, vilka 
åtgärder som vidtagits för att säkra verksamhetens kvalitet och vilka resultat som 
uppnåtts. 

Kvalitetsberättelsen ska grundas på de uppföljningar och analyser som löpande gjorts 
under året, ställt i relation till det systematiska kvalitetsarbetets olika grunder. 
Resursavdelningens kvalitetssammanfattning sammanfogar uppföljning av både 
SOSFS 2011:9 och RAN. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Kvalitetsberättelse 2020 för socialtjänsten 
 Kvalitetsberättelse 2020 för socialtjänsten 
 

Beredning 
Ärendet har beretts genom RAN-underlag från socialtjänstens utredningsenhet, 
familjeenheten, barn- och elevstödsenheten, underlag från verksamhetssystemet 
Treserva och LifeCare, samt genomgång av inkomna avvikelser, synpunkter och 
klagomål. 

Beslut 
- Barn- och familjenämnden lägger rapporten Kvalitetsberättelse 2020 för 
socialtjänsten till handlingarna. 

Beslutet skickas till  
Barn och elevstödsenheten 
Familjeenheten 
Utredningsenheten 

Paragrafen är justerad 
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§ 48    BoF.2021.0554 

Yttrande över förslag till operativ lokalförsörjningsplan för åren 2022-
2026  

Ärendebeskrivning  
Förslag till operativ lokalförsörjningsplan för 2022-2026 har översänts till barn- och 
familjenämnden för yttrande. Nämnden har tidigare yttrat sig över det underlag som 
förvaltningen Barn och Utbildning lämnat till lokalförsörjningsplaneringen. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Yttrande över förslag till operativ lokalförsörjningsplan för 

åren 2022-2026 
 Remissversion av operativ lokalförsörjningsplan för åren 2022-2026 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 37, 2021 Antagande av remissversion 

för lokalförsörjningsplan 2022-2026 
 Förtydligande av projekt – remiss lokalförsörjningsplan 2022-2026 
 Barn och Utbildnings tjänsteskrivelse; Alternativ för ersättningslokaler under nya 

Sallerupskolans byggtid 
 Barn- och familjenämndens beslut § 9, 2021 Lokalförsörjningsprogram 2021 
 Översikt aktuella byggprojekt, barn- och familjenämnden 
 

Beredning 
Förslaget till operativ lokalförsörjningsplan för nästa planeringsperiod skiljer sig från 
gällande plan främst genom att den inledande delen med strategier, riktlinjer med 
mera inte finns med längre. Dessa kommer att hanteras i annan ordning och tills 
något annat är beslutat kommer riktlinjer med mera i nuvarande 
lokalförsörjningsplan att fortsätta gälla. 
 
Många av de synpunkter som barn- och familjenämnden framförde i samband med 
att underlaget till planen togs fram, har arbetats in i planförslaget. 
 
I förslaget till lokalförsörjningsplan finns även med nya utredningar som ska göras 
för att ta fram underlag för beslut om inriktning av lokalplaneringen för några objekt. 
Det gäller bland annat Östra Strö skola, förskola väster/centrum i Eslöv, samt 
matsal/kök och idrottslokaler i Marieskolan. 
 
En ny befolkningsprognos är nyligen framtagen och har inte kunnat beaktas i 
planförslaget. Prognosen ska även delas upp på olika geografiska områden och 
bearbetas vidare, men det kan redan konstateras att en mycket snabbare ökning av 
antalet barn i förskoleålder förväntas än i fjorårets prognos. Den stora majoriteten av 
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dessa hamnar med stor sannolikhet i Eslövs tätort. Tillsammans med en viss brist på 
platser i dagsläget, att tillfälliga bygglov för två lokaler går ut och att det finns behov 
av att fasa ut några mindre lämpliga lokaler; innebär det att en mycket snabb 
utbyggnad av förskolelokaler i Eslöv behövs. Planering för Förskola Väster och 
förskola Väster/centrum som nämns i planen bör påbörjas snarast möjligt. Det är 
även lämpligt att skaffa en beredskap för att hyra in temporära lokaler ifall 
kommunen inte hinner få fram permanenta förskolelokaler i nivå med behovet. I 
övrigt bör den nya prognosen troligen inte föranleda några akuta ändringar i 
lokalplaneringen. 
 
I övrigt motsvarar förslaget till operativ lokalförsörjningsplan de lokalbehov som 
identifierats för barn- och familjenämndens ansvarsområde de närmaste åren. 

Beslut 
- Barn- och familjenämnden anser att den utbyggnad av förskolekapaciteten i 
centralorten som finns med i planen bör påskyndas så mycket som möjligt. 
- Barn- och familjenämnden understryker att ersättningslokalerna för Sallerupskolan 
måsta vara klara innan sommarlovet 2022 och att förberedelserna behöver påbörjas i 
god tid för att inte äventyra tidplanen för hela projektet. 
- I övrigt tillstyrks förslaget till operativ lokalförsörjningsplan 2022-2026 

Ej deltagande 
Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 49    BoF.2021.0234 

Remiss om förslag till lekplatsplan för Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har skickat förslag till Lekplatsplan till barn- 
och familjenämnden för yttrande. Lekplatsplanen ger en överblick över information 
relaterat till barn och lekplatser, läget i kommunen idag och hur arbetet med 
lekplatser föreslås fortgå i en strategisk riktning. Lekplatsplanen har initierats av 
avdelningen gata, trafik och park på förvaltningen Miljö och Samhällsbyggnad. Detta 
med anledning av att översiktsplanen för Eslöv 2035, antagen i kommunfullmäktige 
2018, konstaterat att kommunens lekplatser, skolgårdar och parker idag inte 
tillgodoser barns behov av lek och rörelse i tillräckligt hög utsträckning. Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden konstaterar att uppväxtmiljön och möjligheten till lek är 
en viktig del i barns utveckling och att lekplatser därmed är ett samhällsintresse. 
Ytterligare en anledning till framtagandet av Lekplatsplanen är för att få ett bättre 
budgetplaneringsunderlag till åtgärder för lekplatser placerade på den allmänna 
platsmarken. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Yttrande över förslag till lekplatsplan 
 Remissversion med tillhörande bilagor; Lekplatsplan, Målsättning och 

utvecklingsplan för Eslövs kommun för lekplatser på allmän platsmark i Eslövs 
kommun 

 Bilaga 1 Kartmaterial optimerad. 
 Bilaga 2 Samtal med barn och enkät 
 Bilaga 3 Analys av Eslövs kommun lekplatser 
 

Beredning 
Barn- och familjenämnden tycker kommunens arbete med att bidra till mer lek, 
rörelse och bättre uppväxtmiljö är viktigt och ser väldigt positivt på framtagandet av 
Lekplatsplanen. En väl underbyggd Lekplatsplan är relevant för att säkerställa en hög 
kvalité på kommunens lekplatser och likvärdighet gällande tillgången på lekplatser 
på allmän platsmark. 
 
Eftersom förskolor och grundskolor använder närliggande lekplatser bör barn och 
personals synpunkter samlas in vid nybyggnation eller utveckling av närliggande 
lekmiljöer på allmän platsmark. Det finns flera goda exempel där förskola tillfrågats 
gällande utformning av ny lekplats i närområdet, vilket uppskattats stort. Dessutom 
är det viktigt att lekplatser på allmän platsmark, förskolegårdar och skolgårdar inom 
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samma närområde lekmässigt och geografiskt kompletterar varandra. Utanför 
verksamhetstid är allmänheten välkommen att använda förskolegårdar och 
skolgårdar. Samverkan ger en högre kvalité för både den pedagogiska verksamheten 
och för allmänheten. 
 
Utvecklandet av lekotoper, där högt lekvärde kombineras med höga biologiska 
värden, skulle sannolikt gynna förskolans och grundskolans pedagogiska arbete. 
Lekotopytor kan användas för lek och utomhuspedagogisk undervisning. Naturinslag 
på lekplatserna är viktigt eftersom det ger goda förutsättningar för fantasi- och rollek 
samt möjlighet till mer varierad lek. 

Förslaget till lekplatsplan föreskriver att om bollytan överskrider 50 procent av 
lekplatsen yta bör bollytan förminskas till förmån för andra lekmiljöer på lekplatsen. 
Detta för att gynna flickors lek. Vi ställer oss frågande till det antagandet. Bollytan 
bör snarare utformas på ett sätt så att både flickor och pojkar vill och kan använda 
den än att ta bort en del av ytan. När bollytan delas av så att flera barngrupper kan 
leka sida vid sida ökar till exempel förutsättningen för fler barn att leka och röra sig, 
oberoende kön. 

Yrkanden 
Marcus Quist (M) yrkar med instämmande av Tony Ekblad (M) att; 
- Barn och familjenämnden anser att förskolegårdar och skolgårdars utformning och 
geografiska placering ska tas i beaktande vid nybyggnation och utveckling av 
lekmiljöer på allmän platsmark. 
- Barn och familjenämnden anser att barn och personal på närliggande förskolor och 
skolor alltid ska utgöra en referensgrupp avseende utformning och geografiska 
placering vid nybyggnation och utveckling av lekmiljöer på allmän platsmark. 
- Barn och familjenämnden tillstyrker förslaget till lekplatsplan. 

Dennis Larsen (SD) yrkar på tillägget att det i en framtida analys av Eslövs 
kommuns lekplatser även tas med grundskolors och förskolors lekplatser. 

Tony Ekblad (M) yrkar avslag på Dennis Larsens (SD) tilläggsyrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på Dennis Larsens (SD) tilläggsyrkande och Tony 
Ekblads (M) avslagsyrkande och finner att barn- och familjenämnden beslutar i 
enlighet med Tony Ekblads (M) avslagsyrkande. 

Reservationer 
Dennis Larsen (SD) reserverar sig mot beslut att avslå att det i en framtida analys av 
Eslövs kommuns lekplatser även tas med grundskolors och förskolors lekplatser. 
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Beslut 
- Barn och familjenämnden anser att förskolegårdar och skolgårdars utformning och 
geografiska placering ska tas i beaktande vid nybyggnation och utveckling av 
lekmiljöer på allmän platsmark. 
- Barn och familjenämnden anser att barn och personal på närliggande förskolor och 
skolor alltid ska utgöra en referensgrupp avseende utformning och geografiska 
placering vid nybyggnation och utveckling av lekmiljöer på allmän platsmark. 
- Barn och familjenämnden tillstyrker förslaget till lekplatsplan. 

Beslutet skickas till  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Paragrafen är justerad 
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§ 50    BoF.2021.0301 

Yttrande över revisionsgranskning av intern kontroll  

Ärendebeskrivning  
En granskning av intern kontroll har genomförts på uppdrag av Eslövs kommuns 
förtroendevalda revisorer. Granskningsrapporten och revisionens missiv har 
översänts till barn- och familjenämnden för yttrande och begäran med svar på av 
revisionen angivna rekommendationer. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Yttrande över granskning av intern kontroll 
 Missiv; Granskning av intern kontroll 
 Granskningsrapport av intern kontroll i Eslövs kommun 
 Åtgärder för en bättre intern kontroll inom barn- och familjenämnden 
 

Beredning 
Eslövs kommuns förtroendevalda revisorer har i sin revisionsgranskning avseende 
intern kontroll bedömt att kommunstyrelsens och nämndernas internkontrollarbete 
inte är tillräcklig. Vidare bedömer revisionen att kommunstyrelsen borde i enlighet 
med sitt ansvar ta sig an uppgiften att ta fram anvisningar för hur den kommunala 
organisationen ska arbeta med sina riskanalyser samt mallar för att dokumentera 
genomförda kontroller. Även kommunstyrelsens uppsikt behöver förbättras. 

Revisionen rekommenderar kommunstyrelsen att upprätta riktlinjer för 
riskbedömning, dokumentation av genomförda kontrollmoment och säkerställa att 
dessa efterlevs, öka sin uppsikt avseende nämndernas interna kontroll, fastställa sin 
internkontrollplan, samt godkänna sin uppföljning av internkontrollen. 

Dessutom föreslås kommunstyrelsen och nämnderna att tillse att det genomförs en 
heltäckande risk- och väsentlighetsanalys, stärka sin bevakning av 
internkontrollarbetet under året så att kontroller sker kontinuerligt och att 
återrapportering av genomförda kontroller sker, samt aktivt delta i risk- och 
väsentlighetsbedömningen. 

Revisorerna önskar svar på vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av 
vad som framkommit i granskningen och de rekommendationer som lämnas. För var 
och en av rekommendationerna ska svar lämnas om vilka åtgärder som kommer att 
vidtas och när åtgärderna kommer att vidtas.  Rekommendationerna som revisioner 
ger till samtliga nämnder är 

- tillse att det genomförs en heltäckande risk- och väsentlighetsanalys, 
- stärka sin bevakning av internkontrollarbetet under året så att kontroller sker 
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kontinuerligt och att återrapportering av genomförda kontroller sker, samt 
- aktivt delta i risk- och väsentlighetsbedömningen. 

Barn- och familjenämnden anser, liksom revisionen och granskningsrapporten, att 
det finns ett behov av översyn av kommunens regelverk för intern kontroll. Detta 
behöver utvecklas i takt med utvecklingen av och kraven på verksamheten, 
digitalisering samt anpassas till kommunens struktur för styrdokument. Nämndens 
arbete med internkontroll är avhängigt detta regelverk. 

Beslut 
- Barn- och familjenämnden godkänner yttrandet över revisionsgranskning av intern 
kontroll och översänder det till revisionen. 

Beslutet skickas till  
Revisionen 

Paragrafen är justerad 
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§ 51    BoF.2021.0555 

Fördelning av skolmiljarden 2021  

Ärendebeskrivning  
Skolverket har i januari 2021 beslutat om fördelning av tillfällig förstärkning av 
statligt stöd till skolväsendet 2021 (skolmiljarden). Syftet med statsbidraget är att det 
ska bidra till att skapa goda förutsättningar för att säkerställa att barn och elever får 
den utbildning de har rätt till trots covid-19 pandemin. Skolverket har fördelat 
statsbidraget proportionellt utifrån antalet barn och unga i åldern 6-19 år som var 
folkbokförda i kommunen per november 2020. Statsbidraget för Eslövs kommuns 
uppgår till 3 626 664 kronor. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Fördelning av tillfällig förstärkning av statligt stöd till 

skolväsendet 2021 - Skolmiljarden 
 Fördelning skolmiljarden 2021 Eslövs kommun 
 

Beredning 
Skolverket har inte gett några andra direktiv till kommunerna hur statsbidraget ska 
fördelas än att de ska fördelas till både kommunal och enskild verksamhet. 
Kommunerna äger rätten att besluta vilka skolformer som ska omfattas av stödet. 
Någon återrapportering ska inte ske till Skolverket. Bidraget utbetalas till kommunen 
vid två tillfällen. 

Den tillfälliga förstärkningen av det statliga stödet till Eslövs kommun kommer 
proportionellt fördelas utifrån antal elever i årskurs 7-9 i grundskolan 
och grundsärskolan, samt till elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Att 
fördelningen görs till dessa elevgrupper beror på att pandemin har haft störst effekt 
här. Exempel på detta är att undervisningen till och från bedrivits som fjärr- och 
distansundervisning sedan pandemin startade, att det arbetsplatsförlagda lärandet 
kraftigt påverkats samt att prao har blivit inställt. Statsbidrag per elev blir utifrån 
fördelningen 1 353 kronor. 

Statsbidraget kommer betalas ut som ett engångsbelopp vilket beräknas ske i juni. 
Bidraget kommer fördelas utifrån Eslövs kommuns elevers skolplacering i 
elevregistret per november 2020. Utbetalning kommer ske till fristående och 
kommuns egna skolenheter. Statsbidraget per skolenhet återfinns i bilaga. 

Ingen utbetalning kommer göras till andra kommuner som hade elever från Eslövs 
kommun placerade i november 2020. Dock kommer statsbidrag avsättas centralt och 
proportionerligt utifrån samma principer som till kommunens egna skolenheter samt 
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fristående skolenheter. Anledningen till detta är att kommunen förväntas få ökade 
interkommunala kostnader, då kommuner som har elever från Eslövs kommun 
planerar att öka elevpengen på grund av statsbidraget. 

Yrkanden 
Tony Ekblad (M) yrkar att barn- och familjenämnden beslutar att fördela 
grundskolans del av den tillfälliga förstärkningen 2021 enligt vad som framgår i 
bilagan; Fördelning av skolmiljarden 2021 i Eslövs kommun. 

Beslut 
- Barn- och familjenämnden beslutar att fördela grundskolans del av den tillfälliga 
förstärkningen 2021 enligt vad som framgår i bilagan; Fördelning av skolmiljarden 
2021 i Eslövs kommun. 

Beslutet skickas till  
Handläggare för interkommunala ersättningar 

Paragrafen är justerad 
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§ 52    BoF.2021.0618 

Vårprognos 2021 för barn- och familjenämnden  

Ärendebeskrivning  
Barn- och familjenämnden ska upprätta en vårprognos avseende verksamheternas 
ekonomiska utfall till och med mars samt en prognos för resterande del av året. 
Vårprognosen omfattar även helårsprognoser för verksamhetsmått och investeringar. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Vårprognos för barn- och familjenämnden 2021 
 Vårprognos för barn- och familjenämnden 2021 
 

Beredning 
Redovisningen för barn- och familjenämndens verksamheter till och med mars visar 
på ett överskott om 10,5 mkr. Överskottet beror på att förutbetalda intäkter återfinns i 
utfallet samt att vissa större kostnader ännu inte fakturerats. 

Helårsprognosen förväntas bli en budget i balans för nämndens verksamhet, där 
verksamheten för barn- och ungdomsvård prognostiseras med ett överskott och 
verksamheten förvaltningsgemensamt inklusive socialtjänst prognostiseras med ett 
underskott. Övriga verksamheter prognostiseras ha en budget i balans vid årets slut. 

Antalet barn och elever i verksamheten förväntas bli färre än budgeterat i förskola, 
fritidshem och grundskola. I samband med delårsrapporten 2021 kommer en 
avstämning av volymerna och eventuellt budgetkorrigering att göras. 

Beslut 
- Barn- och familjenämnden godkänner och överlämnar upprättad vårprognos för 
2021 till kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 53    BoF.2021.0622 

Översiktlig information om sekretess, tystnadsplikt, meddelarfrihet för 
anställda, förtroendevalda eller uppdragstagare i Eslövs kommun 2021  

Ärendebeskrivning  
För att säkerställa att reglerna för sekretess, tystnadsplikt och meddelarfrihet är 
implementerade i kommunen får barn- och familjenämnden information om vad som 
gäller för anställda, förtroendevalda och uppdragstagare i Eslövs kommun. 
Informationen kommer att behandlas av alla nämnder i kommunen en gång om året. 

För att medborgarna i Eslövs kommun ska känna förtroende för kommunens 
verksamhet är det viktigt att de kan lita på att personliga uppgifter och handlingar 
stannar hos de personer som ska ha tillgång till dem och att de inte sprids vidare. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Översiktlig information om sekretess, tystnadsplikt, 

meddelarfrihet för anställda, förtroendevalda eller uppdragstagare i Eslövs 
kommun 2021 

 Sekretessförbindelse för anställda, förtroendevalda eller uppdragstagare i Eslövs 
kommun 

 

Beredning 
Nämnden såsom myndighet är ansvarig för sina allmänna handlingar och hur de 
hanteras utifrån offentlighets- och sekretesslagen. Dessa regler gäller även för dem 
som är förtroendevalda. Det bifogas därför information om de viktigaste reglerna 
kring sekretess som gäller generellt för alla som på ett eller annat sätt representerar 
Eslövs kommun, således även för dem som förtroendevalda. Samma information 
som bifogas gäller för de anställda men är samtidigt förenat med en 
sekretessförbindelse att skriva på. 

Alla som genom anställning, förtroendevald, uppdrag eller som på annat sätt deltar i 
arbetet i Eslövs kommun har tystnadsplikt rörande de uppgifter och handlingar som 
är sekretessbelagda enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
Tystnadsplikten gäller både muntliga och skriftliga uppgifter. 

Beslut 
- Barn- och familjenämnden har tagit del av den översiktliga informationen om 
sekretess, tystnadsplikt, meddelarfrihet för förtroendevalda i Eslövs kommun och 
informationen läggs till handlingarna. 
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Beslutet skickas till  
Kommunledningskontoret, Juridiska avdelningen 

  

Paragrafen är justerad 
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§ 55  

Förvaltningschefen informerar  

Förvaltningschef Kerstin Melén-Gyllensten informerar om; 
- Lägesbilden i grundskolan avseende coronapandemin. Läget är för stunden 
ansträngt i förskolan och grundskolan. Personalen upplever det som ansträngande att 
med kort varsel växla mellan när- och distansundervisning. Personalläget på Harlösa 
skolan är ansträngt till följd av personal som behöver stanna hemma. 
- Utbildningsdag för barn- och familjenämnden som genomförts den 20 april. 
- Tillfällig stängning av förskolorna Billinge och Sibbebo, skolorna är nu igång igen. 
- Beslut om att språkval i årskurs 6 fortsatt genomförs på distans. 
- Pulsmätning som genomförts bland kommunens personal i alla verksamheter. 
- Budgetprocessen för 2022 påbörjas den 29 april med budgetkick-off. 
- Revisionen utför revisionsgranskning på riktade statsbidrag samt grundläggande 
granskning av alla nämndens verksamheter. 

Ordförande David Westlund (S) informerar om att effektmål avseende närvaro i 
skolan påverkats negativt av coronapandemin. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 56    BoF.2021.0019 

Redovisning av delegeringsbeslut 2021  

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Redovisning av delgeringsbeslut mars 2021 
 Beslut att ej inleda utredning Mars 2021, Utredningsenheten 
 Delegeringslista mars 2021, Utredningsenhet 
 Delegationsbeslut mars 2021, Utredningsenhet 
 Delegationsbeslut Familjerätt mars 2021, Familjeenheten 
 Delegeringslista Familjerätt mars 2021, Familjeenheten 
 Statistik över anmälan om kränkande särbehandling, grundskolan mars 2021 
 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 57   

Anmälningar för kännedom  

  

  

 
BoF.2021.0535-2 Anmälan om upprepad eller längre frånvaro för elev vid 

Marieskolan 

BoF.2021.0552-1 Servicenämndens beslut § 45, 2021 Måltidsavdelningens 
kvalitetsrapport för 2020 

BoF.2020.0685-2 MBL protokoll 20-06-17,  Angående införande av 
befattningstitel Förskoleassistent i förskolan 

BoF.2019.0455-13 Anmälan om upprepad eller längre frånvaro 

BoF.2018.2198-26 Anmälan till Barn- och familjenämnden jämlikt 14 kap 1§ 
socialtjänstlagen samt bilaga. 

BoF.2021.0572-1 Avstängning av elev vid Nya Östra skolan 

BoF.2021.0574-1 Anmälan om upprepad eller längre frånvaro 

BoF.2021.0578-1 Ramöverenskommelse gällande fyra målgrupper inom området 
psykisk hälsa 

BoF.2021.0587-1 Anmälan om upprepad eller längre frånvaro 

BoF.2021.0588-1 Anmälan om upprepad eller längre frånvaro 

BoF.2021.0411-2 Protokoll 

BoF.2021.0599-1 Protokoll 

BoF.2021.0599-2 Protokoll 

BoF.2021.0602-2 Anmälan om upprepad eller längre frånvaro för elev vid 
Marieskolan 

BoF.2021.0554-3 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 37, 2021 Antagande 
av remissversion för lokalförsörjningsplan 2022-2026 
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BoF.2021.0554-18 Remissversion av operativ lokalförsörjningsplan för åren 2022-
2026 

BoF.2021.0607-1 Befolkningsprognos 2021-2037 

BoF.2021.0577-1 Ordförandebeslut om tillfällig stängning av förskola vid 
extraordinär händelse 

BoF.2021.0638-1 Kommunfullmäktiges beslut § 50, 2021 Avsägelse från Anna-
Karin Gustafsson (KD) från uppdraget som ersättare i barn- och 
familjenämnden 

BoF.2021.0673-1 Anmälan om upprepad eller längre frånvaro 

BoF.2021.0674-1 Anmälan om upprepad eller längre frånvaro 

BoF.2021.0675-1 Anmälan om upprepad eller längre frånvaro 

BoF.2020.3176-9 Anmälan till Barn-och familjenämnden jämlikt 14 kap1§ 
socialtjänstlagen (SoL) 

 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

BoF.2021.0535-2 Anmälan om upprepad eller längre frånvaro för elev vid 
Marieskolan 
BoF.2019.0455-13 Anmälan om upprepad eller längre frånvaro 
BoF.2018.2198-26 Anmälan till Barn- och familjenämnden jämlikt 14 kap 1§ 
socialtjänstlagen samt bilaga. 
BoF.2021.0572-1 Avstängning av elev vid Nya Östra skolan 
BoF.2021.0574-1 Anmälan om upprepad eller längre frånvaro 
BoF.2021.0587-1 Anmälan om upprepad eller längre frånvaro 
BoF.2021.0588-1 Anmälan om upprepad eller längre frånvaro 
BoF.2021.0602-2 Anmälan om upprepad eller längre frånvaro för elev vid 
Marieskolan 
BoF.2021.0673-1 Anmälan om upprepad eller längre frånvaro 
BoF.2021.0674-1 Anmälan om upprepad eller längre frånvaro 
BoF.2021.0675-1 Anmälan om upprepad eller längre frånvaro 
BoF.2020.3176-9 Anmälan till Barn-och familjenämnden jämlikt 14 kap1§ 
socialtjänstlagen (SoL) 

Paragrafen är justerad 
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