
 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2021-06-16 

 

Barn- och familjenämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

Plats och tid B-salen, Medborgarhuset kl. 18:00-19:40  
  
Beslutande David Westlund (S) (ordförande) 

Tony Ekblad (M) (vice ordförande) 
Jasmina Muric (C) (2:e vice ordförande) 
Cvetanka Bojcevska (SD) 
Amila Pasic (S) 
Marcus Quist (M) 
José Fleitas (V) 
Istvan Barborg (S) 
Naida Mahmutovic (S) 
Peter Eberyd (C) 
Ronny Thall (SD) 

  
Ej tjänstgörande 
ersättare 

Yvonne Flodin (M) §§69-77 
Henrik Månsson (S) 
Tommy Bengtsson (S) 
Kerstin Brink (SD) 
Anna-Karin Gustafsson (KD) 
Lars Dreja (V) 

  
Övriga närvarande Anton Johansson  (nämndsekreterare) 

Kerstin Melén-Gyllensten  (förvaltningschef) 
Ulrika Narling (Chef för grundskolan) §69 

  
Utses att justera Marcus Quist (M) 
  
Justeringens plats o tid Stadshuset, 2021-06-21   
  
Protokollet omfattar §§68-77 
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§ 68  

Val av protokolljusterare  

Marcus Quist (M) utses att jämte ordförande justera protokoll från dagens 
sammanträde. Naida Mahmutovic (S) ersätter vid förhinder. 

Paragrafen är justerad 
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§ 69  

Verksamhetsinformation från Ölyckeskolan  

Chef för grundskolan Ulrika Narling informerar om rutinmässig kvalitetsgranskning 
av Ölyckeskolan som ägt rum under våren 2020. På tre av fyra områden fick skolan 
kritik vilket härleddes till rektorns ledning av skolan. Efter detta har ett antal åtgärder 
genomförts för att åtgärda de områden där kvaliteten brustit. Ölyckeskolan har delats 
upp i årskurs F-6 respektive 7-9 och en rektor har anställts för vardera indelning. 
Rektorerna som anställts har tidigare erfarenhet av att arbeta i team med varandra 
och fick ett tydligt uppdrag att i sitt arbete utgå från skolinspektionens rapport. 

Insatser som genomförts har bland annat varit att delvis utöka undervisningstiden för 
elever som varit drabbade av personalfrånvaro, riktade mentorer i vissa klasser, 
satsningar på att anställa behörig personal samt att arbeta med kommunikation och 
synliggörande av arbetet man utför. Rektorerna har efter genomföra insatser fått 
mycket positivt återkoppling från både personal och vårdnadshavare. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 70    BoF.2021.0072 

Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 1  

Ärendebeskrivning  
Beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) ska verkställas inom tre 
månader. Nämnden har en skyldighet att anmäla ej verkställda beslut till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). En insats, som har avbrutits och som inte 
har verkställts inom tre månader, ska också anmälas till Inspektionen för vård och 
omsorg. Denna sammanställning avser första kvartalet 2021. 
 
I enlighet med 16 kap. 6 f-h §§, socialtjänstlagen (2001:453) ska rapport avseende ej 
verkställda beslut enligt 4 kap. 1 §, socialtjänstlagen (2001:453) lämnas en gång per 
kvartal till kommunfullmäktige respektive kommunrevisionen. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 1 
 

Beredning 
Vid föregående rapporteringsperiod fanns fyra ärenden att rapportera. Två av dessa 
är verkställda. 
 
Följande ärende som tidigare rapporterats som blivit verkställda: 
- pojke född 2011, beslut 200417 jml 4:1 SoL i form av familjehemsplacering 
- flicka född 2011, beslut 200207 jml 4:1 SoL i form av kontaktfamilj 
 
Ärende som rapporterades vid förra tillfället som ännu ej blivit verkställda: 
- flicka född 2005, beslut 191213 jml 4:1 SoL bistånd i form av 
familjehemsplacering 
- flicka född 2008, beslut 200520 jml 4:1 SoL i form av kontaktperson 
 
Vid detta rapporteringstillfälle i april 2021 (avser 1 kvartalet 2021) tillkommer 
följande ärenden som inte blivit verkställda: 
- flicka född 2014, beslut 201027 jml 4:1 SoL i form av kontaktperson 
- flicka född 2005, beslut 201209 jml 4:1 SoL i form av kontaktperson 
 
Besluten har ej kunnat verkställa då det saknas uppdragstagare för uppdrag som 
kontaktfamilj/ kontaktperson/ familjehem alternativt att uppdragstagare ej matchat 
barnens behov. 
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Rapportering till IVO har skett. 

Beslut 
- Upprättad rapportering avseende ej verkställda beslut för första kvartalet 2021 
godkänns och underlaget översänds till kommunfullmäktige respektive 
kommunrevisionen. 

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisionen 

Paragrafen är justerad 
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§ 71    BoF.2021.0786 

Yttrande över förslag till bostadsförsörjningsprogram 2021  

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen har skickat förslag till bostadsförsörjningsprogram till barn- och 
familjenämnden för yttrande. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Yttrande över förslag till bostadsförsörjningsprogram 
 Kommunstyrelsens beslut § 94, 2021 Förslag till bostadsförsörjningsprogram 
 Underrättelse om samråd 
 Bostadsförsörjningsprogram 2016-2020 
 

Beredning 
Programmet beskriver på ett överskådligt sätt kommunens förutsättningar och mål 
för bostadsförsörjningen. I programmet anges även åtgärder för att nå målen och hur 
uppföljningen ska gå till. 
 
Målen är dels kvantitativa (exempelvis antal bostäder och befolkningsutveckling per 
år) och dels kvalitativa; exempelvis mål 2 ”varierat bostadsutbud” där ett av syftena 
är att motverka segregation. Uppföljningen av detta mål bör kompletteras med en 
uppdelning av Eslövs tätort på lämplig nivå, då en viss bostadssegregation inom 
orten förekommer och bör motverkas. 
 
Programmet är också användbart som ett underlag för lokalplaneringen genom att 
områden där utbyggnad förväntas ske pekas ut. I det sammanhanget skulle en 
viljeinriktning eller bedömning för västra Eslöv vara välkommet, eftersom området 
enligt översiktsplanen ska få 600 nya bostäder. 

Beslut 
- Barn- och familjenämnden ser gärna att uppföljningen av mål 2 även delas upp på 
olika delar av tätorten Eslöv och att planen kompletteras med en beskrivning av 
utvecklingen i västra Eslöv. I övrigt tillstyrker nämnden förslaget till 
bostadsförsörjningsprogram. 

Ej deltagande 
Sverigedemokraterna (SD) deltar inte i beslutet. 

Protokollsanteckning 
Sverigedemokraterna (SD) bifogar protokollsanteckning till beslutet. 
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Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 72    BoF.2021.0038 

Uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet 2021  

Ärendebeskrivning  
Barn- och familjenämnden beslutade den 17 februari 2021, § 25, att följa upp det 
systematiska brandskyddsarbetet på nämndsammanträdet i juni 2021. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet 
 Uppföljning av handlingsplan för systematiskt brandskyddsarbete, barn- och 

familjenämnden 
 

Beredning 
Riskområden som identifierats i början av året har samtliga utom ett blivit åtgärdade. 
Ekenässkolan har planerad brandskyddsutbildning för brandskyddsombudet och 
planerar utbildning i hjärt- och lungräddning för personalen. De har haft brandövning 
med brandlarm. Verksamheten håller just nu på att flytta tillbaka till Ekenässkolan 
och kommer fortsätta att arbeta med brandskyddsarbetet när hela verksamheten är 
åter på Ekenäs. 

Familjeenheten på Östergatan har inte kunnat genomföra utrymningsövning under 
året med anledning av Covid-19 pandemin. Samtliga verksamheter i huset gör 
utrymningsövning tillsammans vilket skulle innebära sammanslagning av många 
människor från olika verksamheter. 

Samtliga problem med automatiska dörrar har blivit åtgärdade. 
 
Nya Östra/Östra strö har inte fått ritning över verksamheten efter renovering och 
tillbyggnad. Fastighetsägaren och kommunens säkerhetsstrateg är kontaktad för 
åtgärd. 

Beslut 
- Informationen läggs med godkännande till handlingarna. 

Beslutet skickas till  
Barn och Utbildning 

Paragrafen är justerad 
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§ 73    BoF.2020.2810 

Yttande över motion angående uppdatering av Eslövs kommuns 
måltidspolicy  

Ärendebeskrivning  
Ted Bondesson (SD) har till kommunfullmäktige inkommit med en motion om att 
uppdatera kommunens måltidspolicy. Motionen har översänts till Barn- och 
familjenämnden för yttrande. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Yttrande över motion angående uppdatering Eslövs kommuns 

måltidspolicy 
 Kommunfullmäktiges beslut § 103, 2020 Remittering av motion från Ted 

Bondesson (SD) - uppdatera kommunens måltidspolicy 
 Motion från Ted Peter Bondesson (SD) Uppdatera kommunens måltidspolicy 
 

Beredning 
I motionen föreslås Eslövs kommuns måltidspolicy uppdateras för att åtgärda 
problemet med avsaknaden av kött i skolmaten. Kvalitén på skolmaten bedöms ha 
försämrats efter Eslövs kommuns senaste revidering av måltidspolicy. 

Barn- och familjenämndens verksamheter har en god dialog med måltidsservice där 
köken är lyhörda på förskolor och skolors önskningar bland annat genom appen där 
de kan betygsätta maten. Förskolan och grundskolan upplever att det finns 
traditionella rätter på matsedeln, varierat utbud och att barnen och eleverna äter. 
Verksamheten upplever även att det är mindre vegetarisk kost på matsedeln idag än 
tidigare. Eleverna är nöjda med att det finns flera val och att salladsbordet är tillbaka. 
Det erbjuds fisk, kött, kyckling, vegetariskt och soppa varje vecka. 

Förvaltningen Barn och utbildning stödjer fortsatt god dialog mellan måltidsservice 
och verksamheten vid planeringen av matsedeln. 

Yrkanden 
Cvetanka Bojcevska (SD) yrkar med instämmande av Ronny Thall (SD) att barn- 
och familjenämnden ska föreslå kommunfullmäktige att bifalla Ted Bondessons (SD) 
motion angående uppdatering av Eslövs kommuns måltidspolicy. 

Istvan Barborg (S) yrkar avslag på Cvetanka Bojcevskas (SD) med fleras yrkande 
och bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
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Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på Cvetanka Bojcevskas (SD) med fleras yrkande och 
Istvan Barborgs (S) yrkande och finner att barn- och familjenämnden beslutar i 
enlighet med Istvan Barborgs (S) yrkande. 

Beslut 
- Barn- och familjenämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå Ted Bondessons 
(SD) motion angående uppdatering av Eslövs kommuns måltidspolicy. 

Reservationer 
Sverigedemokraterna (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 74    BoF.2021.0020 

Ekonomisk månadsrapport maj 2021  

Ärendebeskrivning  
Den ekonomiska månadsrapporten ska redovisas varje månad till nämnden i enlighet 
med kommunens ekonomiska styrprinciper. Förutom redovisning av det 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 
 Förslag till beslut; Ekonomisk månadsrapport maj 2021 
 Ekonomisk sammanställning maj 2021 
 Volymer till och med maj 2021 
 Prognos placerade barn och unga till och med maj 2021 
 Frisktal till och med maj 2021 
 

Beredning 
Den ekonomiska redovisningen till och med maj visar på ett överskott för barn- och 
familjenämnden. Överskottet finns i de flesta av nämndens verksamheter. De största 
anledningarna till överskottet är att löneökningar finns budgeterade men ännu inte 
betalats ut, flera statsbidrag har betalats ut men kommer användas under resterande 
del av året, samtliga kostnader för placeringar inom socialtjänsten har ännu ej 
inkommit. Vid tidpunkten för upprättandet av maj månads rapport är maj månads 
ekonomiska redovisning fortfarande öppen vilket innebär att utfallet kommer att 
ändra sig. 

Ekonomiska påverkan av covid-19 uppgick till 0,1 miljoner kronor för perioden 
januari till maj. Helårsprognosen om en budget i balans som lämnades i 
vårprognosen förväntas kvarstå. 

Beslut 
- Den ekonomiska månadsrapporten för maj 2021 läggs med godkännande till 
handlingarna. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 75   

Anmälningar för kännedom  

 
BoF.2021.0821-1 Överklagan av Eslövs kommuns Skolvalsenhet 

BoF.2021.0932-1 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott § 23, 2021 Kompensation 
för engångsbelopp i läraravtalet HÖK-21 

BoF.2021.0932-2 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna 
anställningsvillkor - HÖK 21. 

BoF.2021.0935-2 Anmälan om upprepad eller längre frånvaro för elev vid 
Marieskolan 

BoF.2021.0957-1 Beslut om avstängning för elev vid Norrevångsskolan 7-9 

BoF.2021.0958-1 Beslut om avstängning för elev vid Norrevångsskolan 7-9 

BoF.2021.0959-1 Servicenämndens beslut § 81, 2021 Investeringsprojekt för Nya 
östra skolan etapp 2B - Skede Projektering 

BoF.2021.0959-3 Redovisning av byggherrekostnader Nya östra skolan 

BoF.2021.0959-2 Preliminär Hyresberäkning 

BoF.2021.0961-1 Servicenämndes beslut §82, 2021 Investeringsprojekt 
Norrevångsskolan tillbyggnad. Fastigheten Småland 1 
Onsjövägen Eslöv (2/4) 

BoF.2021.0961-2 Beräkning av preliminär hyreskostnad Tillbyggnad 
Norrevångsskolan 

BoF.2021.0961-3 Redovisning av byggherrekostnader 

BoF.2021.0411-4 Protokoll 

BoF.2021.0991-1 Avstängning av elev vid Nya Östra skolan 

BoF.2021.1025-1 Beslut om avstängning för elev vid Ölyckeskolan 7-9 

BoF.2021.0003-6 LOSAM protokoll förskolan 17 maj 2021 

BoF.2021.0003-5 LOSAM protokoll Förskola 2021-04-12 
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BoF.2021.0003-4 Lokalövergripande samverkansgrupp protokoll 12 april 2021 

BoF.2021.0003-3 LOSAM-protokoll förskolan 2021-01-11 

BoF.2021.0003-2 LOSAM protokoll 22 februari 2021 

BoF.2021.0003-1 LOSAM-protokoll förskolan 2021-01-11 

BoF.2021.0004-3 Sammanträdesprotokoll LOSAM Resurs 

BoF.2021.0004-2 Losam protokoll resursavdelning 2021-03-23 

BoF.2021.0004-4 LOSAM resursavdelningen 18 maj 2021 

BoF.2021.0004-1 LOSAM-protokoll resursavdelning 2021-01-26 

BoF.2021.0554-21 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 72, 2021 Operativ 
lokalförsörjningsplan som underlag för budget 2022 

BoF.2021.0554-22 Lokalförsörjningsplan 2022-2026, förslag till budgetunderlag 
maj 2022 

BoF.2021.0554-23 Sammanställning och åtgärdsförslag på inkomna synpunkter 
 

Beredning 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

BoF.2021.0821-1 Överklagan av Eslövs kommuns Skolvalsenhet 
BoF.2021.0935-2 Anmälan om upprepad eller längre frånvaro för elev vid 
Marieskolan 
BoF.2021.0957-1 Beslut om avstängning för elev vid Norrevångsskolan 7-9 
BoF.2021.0958-1 Beslut om avstängning för elev vid Norrevångsskolan 7-9 
BoF.2021.0991-1 Avstängning av elev vid Nya Östra skolan 
BoF.2021.1025-1 Beslut om avstängning för elev vid Ölyckeskolan 7-9 

Paragrafen är justerad 
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§ 76    BoF.2021.0019 

Redovisning av delegeringsbeslut maj 2021  

Ärendebeskrivning  
Redovisning av delegeringsbeslut för maj 2021. 

Beslutsunderlag 
 Redovisning av delegeringsbeslut maj 2021 
 Beslut att ej inleda utredning Maj 2021 
 Delegeringslista Familjerätt 2021-05-01 till och med 2021-05-31 
 Delegeringslista IFO 2021-05-01 till och med 2021-05-31 
 Rapport över anmälan om kränkande särbehandling maj 2021 
 

Beredning 
Redovisning av beslut fattade på delegation av barn- och familjenämndens 
arbetsutskott; 

§§ 103-105 
Ansökan hos Förvaltningsrätten om 1 och 2 §§ LVU 
 
§§ 107, 113-119 
Övervägande enligt 6 kap 8 § SoL 
 
§§ 108, 120-122 
Övervägande enligt 13 § LVU vid placering jml 2 § LVU 
 
§§ 109 
Begäran om förlängd utredningstid enligt 11 kap 2 § 2 st SoL 
 
§ 110 
Adoption medgivandeutredning, 6 kap 6 och 12 §§ SoL 
 
§ 123 
Hävande av hemlighållande av vistelseort enligt 14 § LVU 
 
§ 124 
Placeringsbeslut i familjehem enligt 6 kap 6 § SoL 
 
§ 125 
Kontrakterande av jourhem enligt 6 kap. 6 § SoL 

16 ( 21 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2021-06-16 

 

Barn- och familjenämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

 
§ 126 
Kostnadsförslag till kontrakterat jourhem. 
 
§ 127 
Redovisning av beslut fattat av jourhavande ordförande 
 
Övriga delegeringsbeslut för anmälan till nämnden; 
BoF.2021.0821-1 Överklagan av Eslövs kommuns Skolvalsenhet 
 
BoF.2021.0819-1 Överklagan av Eslövs kommuns Skolvalsenhet 
 
BoF.2021.0831-1 Beslut om placering 
 
BoF.2021.0830-1 Beslut om placering 
 
BoF.2021.0829-1 Beslut om placering 
 
BoF.2021.0828-1 Beslut om placering 
 
BoF.2021.0827-1 Beslut om placering 
 
BoF.2021.0826-1 Beslut om placering 
 
BoF.2021.0825-1 Beslut om placering 
 
BoF.2021.0824-1 Beslut om placering 
 
BoF.2021.0823-1 Beslut om placering 
 
BoF.2021.0902-1 Anmälan om upprepad eller längre frånvaro 
 
BoF.2021.0819-2 Beslut om placering 
 
BoF.2021.0821-2 Beslut om placering 
 
BoF.2021.0032-20 Ordförandebeslut om distans- och fjärrundervisning för årskurs 
8C Ölyckeskolan, Eslövs kommun 
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BoF.2021.0920-1 Anmälan om upprepad eller längre frånvaro 
 
BoF.2021.0922-1 Anmälan om upprepad eller längre frånvaro 
 
BoF.2021.0032-15 Ordförande beslut om distans- och fjärrundervisning för språkval 
årskurs 6 efter påsklovet 
 
BoF.2021.0032-14 Ordförandebeslut om distans- och fjärrundervisning för årskurs 7-
9 efter påsklovet 
 
BoF.2021.0935-2 Anmälan om upprepad eller längre frånvaro för elev vid 
Marieskolan 
 
BoF.2021.0872-4 Statsbidrag för praktiknära forskning läsår 21-22 
 
BoF.2021.0924-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.0925-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.0926-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.0956-1 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp - Sallerupskolan 
 
BoF.2021.0963-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.0964-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.0969-1 Anställningsbeslut 
 
BoF.2020.3003-4 Anställningsbeslut 
 
BoF.2020.0484-6 Anställningsbeslut 
 
BoF.2021.0577-6 Beslut återbetalning av avgift i förskola 
 
BoF.2021.0998-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
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Barn- och familjenämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

BoF.2021.1000-2 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1000-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1000-3 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1000-4 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1000-5 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1000-6 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1000-7 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1000-8 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1000-9 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1000-10 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1000-11 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1000-12 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1000-13 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1017-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1018-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1019-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1020-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.0715-2 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1000-14 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
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Barn- och familjenämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

BoF.2021.1027-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning. Tilläggsbelopp - 
Modersmål 
 
BoF.2021.1028-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning. Tilläggsbelopp - 
Modersmål 
 
BoF.2021.1031-1 Beslut återbetalning av avgift i förskola Återbetalning av avgift i 
förskola 
 
BoF.2020.0762-8 Behovsprövad fritidshemsplats 
 
BoF.2021.1000-15 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1000-16 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1000-17 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1000-18 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1000-19 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1000-20 Överenskommelse om interkommunal ersättning 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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Barn- och familjenämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 77  

Förvaltningschefen informerar  

Förvaltningschef Kerstin Melén-Gyllensten informerar om följande; 
- Läget i relation till covid-19 pandemin. Från och med i höst är utgångspunkten 
att alla skolor ska vara igång som vanligt igen och bedriva närundervisning. Ändring 
förväntas dock göras i förordningen kring hur man kan använda sig av fjärr- och 
distansundervisning. 
- Läget i skolverksamheterna är lugnt i dagsläget och det finns inga indikationer på 
att någon verksamhet skulle behöva stängas. 
- Rapport över frånvaron under pandemin kommer presenteras framledes. 
- Minskat antal träffar med förvaltningen Barn och Utbildnings krisledning samt 
kommunens krisstab. 
- Remiss från regeringskansliet avseende betänkande om 10-årig grundskola. 
Remissen ska besvaras senast 30 september 2021. 
- Administrativa chefen Amela Selimagic slutar. 
- Skolinspektionen har tagit kontakt med förvaltningen och meddelat att de kommer 
utföra granskning av huvudmannen under hösten 2021, samt granskning av 
skolverksamheten. 
- Incident på Källebergskolan rörande prideflaggan. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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