
 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2021-08-18 

 

Barn- och familjenämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

Plats och tid Emanuel Möller  kl. 18:00-19:10  
  
Beslutande David Westlund (S) (ordförande) 

Tony Ekblad (M) (vice ordförande) 
Jasmina Muric (C) (2:e vice ordförande) 
Amila Pasic (S) 
Marcus Quist (M) 
José Fleitas (V) 
Istvan Barborg (S) 
Dennis Larsen (SD) 
Peter Eberyd (C) 
Tommy Bengtsson (S) 
Kerstin Brink (SD) 

  
Ej tjänstgörande 
ersättare 

Lars Dreja (V) 
Nicklas Karlsson  (KD) 

  
Övriga närvarande Anton Johansson  (nämndsekreterare) 

Kerstin Melén-Gyllensten  (förvaltningschef ) 
Jörgen Larsson  (chef socialtjänsten ) 

  
Utses att justera Jasmina Muric (C) 
  
Justeringens plats o tid Stadshuset, 2021-08-20   
  
Protokollet omfattar §§79-80, §§82-86 
 

  

1 ( 17 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2021-08-18 

 

Barn- och familjenämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

 

 
Sekreterare 

 
 

 

 

 

Anton Johansson  

Ordförande          
 David Westlund (S)  

 

Justerande   
  Jasmina Muric (C)  

 

  

2 ( 17 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2021-08-18 

 

Barn- och familjenämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

Innehåll 
 

§79 Val av protokolljusterare 

§80 Senareläggande av punkt för interkontroll avseende skolskjuts i 
grundskolan 

§82 Yttrande över förslag till Plan för Mobility management 

§83 Ekonomisk månadsrapport juli 2021 

§84 Verksamhetsinformation 

§85 Redovisning av delegeringsbeslut 2021 

§86 Anmälningar för kännedom 

 

 

  

3 ( 17 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2021-08-18 

 

Barn- och familjenämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 79  

Val av protokolljusterare  

Jasmina Muric (C) utses att jämte ordförande justera protokoll från 
sammanträdet. Tony Ekblad (M) ersätter vid förhinder. 

Paragrafen är justerad 
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§ 80    BoF.2021.0097 

Senareläggande av punkt för interkontroll avseende skolskjuts i 
grundskolan  

Ärendebeskrivning  
Enligt beslutad plan för intern kontroll 2021 ska förvaltningen redovisa analys och 
rapport gällande skolskjuts för elever i grundskolan. Förvaltningen ska enligt plan för 
intern kontroll 2021 redovisa analys och rapport i augusti 2021. Förvaltningen önskar 
att ärendet skjuts fram till nämndsärende i oktober 2021. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Senareläggande av punkt för interkontroll avseende skolskjuts 

i grundskolan 
 

Beredning 
På grund av frånvaro och semestrar kommer förvaltningen Barn och Utbildning inte 
hinna ta fram underlag för analys och rapport till augusti och begär därför att ärendet 
flyttas till oktober 2021. 

Beslut 
- Punkt för intern kontroll plan för skolskjuts senareläggs, för att tas upp för beslut på 
nämndens sammanträde oktober 2021. 

Beslutet skickas till  
Avdelningschef grundskola 
Skolskjutssamordnare 

Paragrafen är justerad 
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§ 82    BoF.2021.0835 

Yttrande över förslag till Plan för Mobility management  

Ärendebeskrivning  
Rubricerad Plan för Mobility management (effektivisering av transporter och 
infrastruktur) har översänts till barn- och familjenämnden för yttrande. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Yttrande över plan för Mobility management 
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 70, 2021 Remittering av förslag 

till Plan för Mobility management 
 Bilaga 1 Sammanfattning av aktiviteter 
 Bilaga 2 Måluppfyllning 
 Remissversion Plan för Mobility management 
 

Beredning 
I energi- och klimatplanen som antog av kommunfullmäktige 2015 är ett av 
uppdragen i åtgärdsprogrammet på området transporter att det ska tas fram en plan 
för Mobility management (effektivisering av transporter och infrastruktur) 
och  långsiktig plan för permanenta åtgärder och kampanjer. Mobility Management 
är ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka bilanvändningen genom 
att förändra resenärens attityder och beteenden. Målet är bland annat att öka andelen 
resande med hållbara transportslag. Med detta koncept ser man flera vinster i 
samhället både i form av lägre utsläpp, minskat buller och bättre trafiksäkerhet samt 
att det ger förutsättningar för ett mer jämlikt och jämställt resande i framtiden. 

Barn- och familjenämnden anser att Planen för Mobility management är bra men 
önskar förtydligande i planen. Nämnden anser att det bör framgå tydligt vem som är 
kontaktperson och som ansvarar för alla punkter i planen. Specifikt punkten riktad 
mot kollektivtrafiken samt vem som är sammankallande av samarbetsparterna för de 
sju målen (bilaga 2) som mobility planen ska leda till. Det bör tas fram en aktiv plan 
för hur samarbete med Skånetrafiken ska skapas för att målet, kollektivtrafiken, ska 
kunna uppnås med till exempel fler/nya busslinjer. 

I bilaga 2 (punkt 6) bör inte planen vara utformad så att det kan tolkas som att 
styrtalet om en skola per år uppfattas som maxnivå. 

Yrkanden 
Jose Fleitas (V) yrkar med instämmande av Tony Ekblad (M) att 2020 är ett 
olämpligt basår för de styrtal som beskrivs på sida 17 i Planen för mobility 
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management med anledning av 2020 års pandemieffekter på resandet, samt att detta 
bör beaktas i framtagandet av planen. 

Beslut 
- Barn- och familjenämnden har önskemål om förtydligande avseende vem som har 
huvudansvaret och vem som är sammankallande avseende de sju målen som mobility 
planen ska leda till, samt en aktiv plan för samarbete med Skånetrafiken för att uppnå 
målet att kollektivtrafik ska öka. 
-  Barn- och familjenämnden anser att 2020 är ett olämpligt basår för de styrtal som 
beskrivs på sida 17 i Planen för mobility management med anledning av 2020 års 
pandemieffekter på resandet och önskar att detta ska beaktas i framtagandet av 
planen. 

Ej deltagande 
Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet. 

Beslutet skickas till  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Paragrafen är justerad 
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§ 83    BoF.2021.0020 

Ekonomisk månadsrapport juli 2021  

Ärendebeskrivning  
Den ekonomiska månadsrapporten redovisas varje månad till nämnden i enlighet 
med kommunen ekonomiska styrprinciper. I juli månadsrapport medföljer något 
färre underlag än andra månader, då alla verksamheter inte är igång under sommaren. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Ekonomisk månadsrapport juli 2021 
 Ekonomisk sammanställning juli 2021 
 Frisktal till och med juli 2021 
 Volymer förskola och fritidshem 
 

Beredning 
Den ekonomiska redovisningen till och med juli visar på ett stort överskott för barn- 
och familjenämnden. Överskottet finns i de flesta av nämndens verksamheter. De 
främsta anledningarna till överskottet är att nämnden tilldelats budget för fler barn 
och elever än det varit under våren och att samtliga kostnader för placeringar inom 
socialtjänsten ännu ej inkommit. Avstämning av antal barn och elever kommer ske i 
september, och därefter kommer nämndens budgetram att korrigeras. 

Ekonomiska påverkan av covid-19 uppgick till 0,2 miljoner kronor för perioden 
januari till juli. Helårsprognosen om en budget i balans som lämnades i vårprognosen 
förväntas kvarstå. 

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

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 84    BoF.2021.1275 

Verksamhetsinformation  

Ärendebeskrivning  
Verksamhetschef Jörgen Larsson redovisar skolpersonal och elevers frånvarostatistik 
under perioden mars 2020 till och med juni 2021. 

Förvaltningschef Kerstin Melén-Gyllensten informerar om; 
- Skolstarten den 18 augusti. Skolorna har återigen börjat med närundervisning och 
detta har fungerat bra. Vid eventuella fall av smitta ska smittskyddet som tidigare 
kontaktas och det är huvudmannen som fattar beslut om stängning av 
skolor. Skolorna arbetar med att på bästa sätt anpassa så att elever och personal håller 
avståndet till varandra. 
- Utbildningsdepartementet har gått ut med att skolorna återigen bör ha praoperiod 
för årskurs 9. I Eslövs kommun kommer all prao att förläggas till vårterminen.   
- Försening i tidplanen för flytt av Ekenässkolan. Täta avstämningar kommer att 
hållas framöver med byggföretaget. 

Beslutsunderlag 
 Statistik frånvaro 2020-2021 - Förskolan 
 Statistik frånvaro 2020-2021 - Grundskolan 
 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
 

  

9 ( 17 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2021-08-18 

 

Barn- och familjenämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 85    BoF.2021.0019 

Redovisning av delegeringsbeslut 2021  

Ärendebeskrivning  
Redovisning av delegeringsbeslut för juni och juli 2021. 

Beslutsunderlag 
 Redovisning av delegeringsbeslut för juni och juli 2021 
 Beslut att ej inleda utredning juni 2021 
 Delegeringslista Familjerätt 1 juli 2021 till och med 30 juli 2021 
 Delegeringslista IFO 1 juli 2021 till och med 30 juli 2021 
 Rapport över anmälan om kränkande särbehandling juli 2021 
 Beslut att ej inleda utredning juli 2021 
 Delegeringslista Familjerätt 1 juli till och med 31 juli 2021 
 Delegeringslista IFO 1 juli till och med 31 juli 2021 
 

Beredning 
Redovisning av beslut fattade på delegation av barn- och familjenämndens 
arbetsutskott; 
 
§§ 129, 135, 136, 150 
Övervägande enligt 6 kap 8 § SoL 
 
§ 130 
Övervägande att häva vård enligt 2 § LVU 

§ 131 
Utredning om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL 

§§ 132, 164 
Dom för kännedom 
 
§§ 137, 138, 151-154 
Övervägande enligt 13 § LVU vid placering jml 2 § LVU 
 
§§ 139, 140, 155 
Begäran om förlängd utredningstid enligt 11 kap 2 § SoL 

§§ 141, 142 
Yttrande till Kammarrätten i Göteborg 
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§§ 143, 144 
Övervägande om hemlighållande av vistelseort enligt 14 § LVU 
 
§ 145 
Nedläggning av faderskap enligt 2 kap 7 § Föräldrabalken 
 
§§ 146, 147 
Vårdnadsöverflyttning enligt 5 kap 2 § SOF, 6 kap 7, 8 FB 
 
§§ 156-160 
Utredning avseende egenavgift 8 kap 1§ SoL, år 2021 
 
§§ 161-163 
Umgängesbegränsning enligt 14 § LVU 
 
§§ 165-171 
Redovisning av ordförandebeslut 

§ 172 
Beslut om underställan av LVU för kännedom 
 
§ 173 
Ansökan hos Förvaltningsrätten i Malmö om vård enligt 3 § LVU 
 
Redovisning av övriga delegeringsbeslut; 
 
BoF.2021.1000-21 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1084-1 Ansökan om skolskjuts - Beviljad 
 
BoF.2021.1085-1 Ansökan om skolskjuts - Beviljad 
 
BoF.2021.1086-1 Ansökan om skolskjuts - Beviljad 
 
BoF.2021.1087-1 Ansökan om skolskjuts - Avslag 
 
BoF.2021.1088-1 Ansökan om skolskjuts - Avslag 
 
BoF.2021.1089-1 Ansökan om skolskjuts - Avslag 
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BoF.2021.1090-1 Ansökan om skolskjuts - Avslag 
 
BoF.2021.1091-1 Ansökan om skolskjuts - Avslag 
 
BoF.2021.1092-1 Ansökan om skolskjuts - Avslag 
 
BoF.2021.1093-1 Ansökan om skolskjuts - Avslag 
 
BoF.2021.0560-2 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.0559-2 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1103-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1104-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1105-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1000-23 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1000-24 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1000-25 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1000-26 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2020.0775-16 Yttrande efter begäran om komplettering, Ölyckeskolan 
 
BoF.2021.1158-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1000-27 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1157-1 Anställningsbeslut för lärare vid Marieskolan 
 
BoF.2021.1000-28 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1159-1 Anställningsbeslut för fritidspedagog vid Marieskolan 
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BoF.2021.1160-1 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp – Eslövs 
Montessorifriskola 
 
BoF.2021.1161-1 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp – Eslövs 
Montessorifriskola 
 
BoF.2021.1162-1 Beslut om avslag av tilläggsbelopp – Eslövs Montessorifriskola 
 
BoF.2021.1163-1 Beslut om avslag av tilläggsbelopp – Eslövs Montessorifriskola 
 
BoF.2021.1167-1 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp - 
 
Källebergsskolan 
 
BoF.2021.1168-1 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp - Marieskolan 
 
BoF.2021.1169-1 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp - Fridasroskolan 
 
BoF.2021.1000-29 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1000-30 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1193-1 Anställningsbeslut 
 
BoF.2021.1229-1 Anställningsbeslut för barnskötare vid 
 
Norrevångsskolan F-6 
 
BoF.2021.1230-2 Anställningsbeslut 
 
BoF.2021.1000-31 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1255-1 Anställningsbeslut, Munkeboförskola, förskollärare 
 
BoF.2021.1256-1 Anställningsbeslut, Munkeboförskola,förskollärare 
 
BoF.2021.1273-1 Anställningsbeslut för lärare vid Marieskolan 
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BoF.2021.1277-1 Fasställande av ny dokumenthanterinsgplan/informationsplan för 
Barnoch familjenämnden 
 
BoF.2021.1277-2 BoF Dokumenthanteringsplan beslutad augusti 2021 
VerkSAMPlan1.5. 
 
BoF.2021.1277-3 Bilaga till dokumenthanteringsplan; Gallringsplan för handlingar 
av liten och kortvarig betydelse. 
 
BoF.2021.1000-32 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1000-33 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1303-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 86   

Anmälningar för kännedom  

 
BoF.2021.1063-1 Anmälan om upprepad eller längre frånvaro 

BoF.2021.1064-1 Beslut om avstängning för elev vid Norrevångsskolan 7-9 

BoF.2021.1065-1 Beslut om avstängning för elev vid Norrevångsskolan 7-9 

BoF.2021.1073-1 Kommunfullmäktiges beslut § 60, 2021 Revidering av 
kommunstyrelsens reglemente 

BoF.2021.1073-2 Kommunfullmäktiges beslut § 80, 2021 Rättelse av 
kommunfullmäktiges beslut § 60, 2021, Revidering av 
kommunstyrelsens reglemente 

BoF.2021.1073-3 Antaget reglemente för kommunstyrelsen 

BoF.2021.1074-1 Beslut om Statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller 
fritidshem inte erbjuds för 2021 (OB) 

BoF.2021.1078-1 Beslut om tillfälligt förordnande som förvaltningschef för Barn 
och Utbildning 

BoF.2021.1108-1 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 83, 2021 
Kommunövergripande upphandlings- och genomförandeplan 
2022 (2/2) 

BoF.2021.1142-1 Upphandling för specialfordon för Mat- och elevtransport 

BoF.2021.1142-2 Vårprognos 2021 

BoF.2021.1142-3 Förslag att höja kommunens limit för nya leasingavtal för fordon 

BoF.2020.2369-7 Underrättelse om granskning. Detaljplanen för Stenbocken 14 
och 15 

BoF.2020.1890-2 Samråd för detaljplan för fastigheten Skatan 10 

BoF.2021.1151-1 Anmälan om upprepad eller längre frånvaro 

BoF.2021.1173-1 Kommunfullmäktiges beslut § 92, Vårprognos 2021 
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BoF.2021.1183-1 Kommunfullmäktiges beslut § 97,  Revidering av regler för 
deltagande i nämndsammanträde på distans 

BoF.2021.1183-2 Antagna Regler för deltagande i nämndsammanträden på distans 

BoF.2021.1184-1 Kommunstyrelsens beslut § 168, 2021 Remittering av Program 
för näringslivsutveckling 

BoF.2021.1184-2 Program för näringslivsutveckling 

BoF.2021.1191-1 Kommunfullmäktiges beslut § 95, Revidering av taxa för 
kopiering m m av allmänna handlingar 

BoF.2021.1191-2 Antagen taxa för kopiering, avskrift, utskrift och digitalt 
utlämnande av allmänna handlingar 

BoF.2021.1221-1 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 100, Förslag till 
vårbudget 2022 

BoF.2021.1221-2 Lokalförsörjningsplan 2022-2026, förslag till budgetunderlag 
maj 2022 

BoF.2021.1221-3 Förslag till Vårbudget- förutsättningar, KSAU 23 juni 

BoF.2021.1221-4 Investeringsbudget 2022 

BoF.2021.1226-1 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 89, Antagande 
av lekplatsplan för Eslövs kommun 

BoF.2021.1226-2 Antagen Lekplatsplan för Eslövs kommun 

BoF.2021.1226-3 Antagen Bilaga 1 för lekplatsplan) 

BoF.2021.1226-4 Antagen Bilaga 2 för lekplatsplan 

BoF.2021.1226-5 Antagen Bilaga 3 för lekplatsplan 

BoF.2021.1276-1 Barn- och familjenämndens reglemente, reviderat 14 juni 2021 

BoF.2021.1276-2 Kommunfullmäktiges beslut § 97, 2021 Revidering av regler för 
deltagande i nämndsammanträde på distans 

BoF.2021.1276-3 Kommunfullmäktiges beslut § 61, 2021 Revidering av 
reglementen med anledning av ändrad lagstiftning 

16 ( 17 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2021-08-18 

 

Barn- och familjenämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 

17 ( 17 )


	1a990b56-1147-45cd-af4d-6b441a2c50b7.docx
	Innehåll
	Beredning
	Beslut
	Beslutet skickas till
	Beredning
	Yrkanden
	Beslut
	Ej deltagande
	Beslutet skickas till
	Beredning
	Beslut
	Beslutet skickas till
	Beslut
	Beredning
	Beslut
	Beslut



