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§87 Val av protokolljusterare 

§88 Yttrande över motion om suicidpreventiv handlingsplan 

§89 Rapportering av ej verkställda beslut andra kvartalet 2021 

§90 Yttrande över betänkandet; En tioårig grundskola, införandet av en ny 
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§ 87  

Val av protokolljusterare  

Amila Pasic (S) utses att jämte ordförande justera dagens protokoll. Istvan Barborg 
(S) ersätter vid förhinder. 

Paragrafen är justerad 
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§ 88    BoF.2021.0857 

Yttrande över motion om suicidpreventiv handlingsplan  

Ärendebeskrivning  
Sverigedemokraterna har genom Marlen Ottesen (SD), Ted Bondesson (SD), Dennis 
Larsen (SD) och Fredrik Ottesen (SD) inkommit med en motion till 
kommunfullmäktige som rör suicidpreventiv handlingsplan. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Yttrande över motion om suicidpreventiv handlingsplan 
 Kommunfullmäktiges beslut § 69, 2021 Remittering av motion från (SD) om 

suicidpreventiv handlingsplan 
 Motion om suicidpreventiv handlingsplan 
 

Beredning 
I motionen föreslås att kommunen tar fram en suicidpreventiv handlingsplan i syfte 
att förebygga och stärka arbetet mot suicid. Det föreslås även att handlingsplanen ska 
vara kommunövergripande, men för att få till ett effektivt arbete bör varje förvaltning 
ha en verksamhetsnära plan. 

Ett arbete har påbörjats under våren 2021 inom ramen för delregional samverkan, 
mellan Skånes kommuner och Region Skåne. Syftet med samarbetet är att ta fram en 
lokal överenskommelse, utbildningsmaterial och rutiner/handlingsplaner för hur 
Regionen och kommunerna i samverkan ska arbeta preventivt och proaktivt med 
förebyggande suicidarbete, som är ett prioriterat område. Suicidprevention är en del 
av ett större regionalt arbete som via statliga medel ska hantera frågor kring psykisk 
ohälsa i samverkan mellan region och kommun. 

Yrkanden 
Amila Pasic (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut att föreslå 
kommunfullmäktige att anse motion om suicidpreventiv handlingsplan som 
besvarad. 

Kerstin Brink (SD) yrkar på att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen 
om suicidpreventiv handlingsplan. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på Amila Pasics (S) yrkande och Kerstin Brinks 
(SD) yrkande och finner att barn- och familjenämnden beslutar i enlighet med Amila 
Pasics (S) yrkande. 
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Beslut 
- Kommunfullmäktige föreslås att anse motionen om suicidpreventiv handlingsplan 
från Marlen Ottesen (SD), Ted Bondesson (SD), Dennis Larsen (SD) och Fredrik 
Ottesen (SD) som besvarad. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 89    BoF.2021.0072 

Rapportering av ej verkställda beslut andra kvartalet 2021  

Ärendebeskrivning  
Beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) ska verkställas inom tre 
månader. Socialnämnden har en skyldighet att anmäla ej verkställda beslut till 
Inspektionen för vård och omsorg. 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 andra 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. 
 
Sedan förra rapporteringstillfället har nedan ärende försvunnit då förutsättningarna 
förändrats och inte längre ska verkställas. 
- flicka född 2014, beslut 201027 jml 4:1 SoL i form av kontaktperson 
 
Följande ärende som tidigare rapporterats som blivit verkställda: 
- flicka född 2008, beslut 200520 jml 4:1 SoL i form av kontaktperson 
 
Ärende som rapporterades förra tillfället som ej ännu blivit verkställda: 
- flicka född 2005, beslut 191213 jml 4:1 SoL bistånd i form av 
familjehemsplacering 
- flicka född 2005, beslut 201209 jml 4:1 SoL i form av kontaktperson 
 
Vid detta rapporteringstillfälle i juli 2021 (avser 2 kvartalet 2021) tillkommer inga 
nya ärenden. 
 
Besluten har ej kunnat verkställa då det saknas uppdragstagare för uppdrag som 
kontaktfamilj/ kontaktperson/ familjehem alternativt att uppdragstagare ej matchat 
barnens behov. 
 
Rapportering till Inspektionen för vård och omsorg har skett. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Rapportering av ej verkställda beslut, 2 kvartalet 2021 
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Beredning 
Rapporteringen av ej verkställda beslut redovisas som beslutsunderlag. 

Beslut 
- Upprättad rapportering avseende ej verkställda beslut för kvartal 2 2021 godkänns 
och underlaget översänds till kommunfullmäktige respektive kommunrevisionen.  

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisionen 

Paragrafen är justerad 
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§ 90    BoF.2021.1052 

Yttrande över betänkandet; En tioårig grundskola, införandet av en ny 
årskurs 1 i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och 
sameskolan  

Ärendebeskrivning  
Remissvar till Utbildningsdepartementet gällande betänkandet En tioårig grundskola 
- införandet av en ny årskurs 1 i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och 
sameskolan (SOU 2021:33). 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Remissvar gällande betänkandet En tioårig grundskola - 

införandet av en ny årskurs 1 i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och 
sameskolan (SOU 2021:33) 

 Remissvar gällande betänkandet; En tioårig grundskola - införandet av en ny 
årskurs 1 i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan (SOU 
2021:33) 

 

Beredning 
Regeringen beslutade den 5 mars 2020 att ge en särskild utredare i uppdrag att 
föreslå hur en tioårig grundskola kan införas genom att förskoleklassen görs om till 
årskurs 1. Syftet är att förbättra kunskapsresultaten genom att eleverna ges mer 
undervisning utifrån grundskolans kursplaner och inom den regel- och 
kompetensmässiga struktur som grundskolan har. Även de motsvarande obligatoriska 
skolformerna grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska utökas med ett år 
genom att förskoleklassen omvandlas till en ny första årskurs. 

Utredningen överlämnades till regeringen i april 2021. Av utredningen framgår bland 
annat följande förslag; 
- Grundskolan blir tioårig och förskoleklassen ersätts med en ny årskurs 1 i 
grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. 
- Strukturerad undervisning i ämnen införs i nya årskurs 1. Samtidigt ska 
förskoleklassens arbetssätt och pedagogik prägla den nya årskurs 1. 
- Genom att förskoleklassen blir en ny årskurs i grundskolan gäller också 
grundskolans och de övriga obligatoriska skolformernas regler för extra anpassning 
och särskilt stöd. 
- Utredningen föreslår ett nytt regelverk för att underlätta överlämningar av 
nödvändig information om barnet från förskolan och pedagogisk omsorg enligt 25 
kap. skollagen (2010:800) till en obligatorisk skolform. 

Förvaltningen Barn och Utbildning har skrivit ett förslag till remissvar. 
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Beslut 
- Remissvar gällande betänkandet; En tioårig grundskola-införandet av en ny årskurs 
1 i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan godkänns och 
översänds till utbildningsdepartementet. 

Beslutet skickas till  
Regeringen, utbildningsdepartementet 

Paragrafen är justerad 
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§ 91    BoF.2021.1184 

Yttrande över Program för näringslivsutveckling  

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen har sänt Program för näringslivsutveckling till barn- och 
familjenämnden för yttrande. Program för näringslivsutveckling lyfter att ett starkt 
och växande näringsliv är viktigt för Eslövs attraktivitet, utveckling och ekonomiska 
hållbarhet. Program för näringslivsutveckling har fem fokusområden: 1. Ett 
strategiskt läge mitt i öresundsregionen, 2. Ett växande och innovativt näringsliv, 3. 
En attraktiv kommun att bo, besöka och verka i, 4. Ett bra företagsklimat och 5. En 
god kompetensförsörjning. Program för näringslivsutveckling utgör en vägledning 
för kommunens nämnder och förvaltningar och syftet är att förtydliga och 
konkretisera riktningen för, och prioriteringen av, det kommungemensamma arbetet 
med att skapa förutsättningar för en positiv utveckling av näringslivet i Eslövs 
kommun. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Yttrande över program för näringslivsutveckling 
 Kommunstyrelsens beslut § 168, 2021 Remittering av Program för 

näringslivsutveckling 
 Program för näringslivsutveckling 
 

Beredning 
Barn- och familjenämnden ser att planen för näringslivsutveckling primärt påverkar 
nämndens verksamhet inom ramen för kompetensutveckling och finner att punkterna 
och ambitionerna i planen är sådana som verksamheterna inkluderat i det dagliga 
arbetet och är prioriterade. 

Beslut 
- Barn- och familjenämnden har tagit del av planen och har inget att erinra om 
sakinnehållet. 

Ej deltagande 
Sverigedemokraterna (SD) deltar inte i beslutet. 

Beslutet skickas till  
Barn och Utbildning 

Paragrafen är justerad 
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§ 92    BoF.2021.1108 

Inköp- och upphandlingsplan 2022 för barn- och familjenämnden  

Ärendebeskrivning  
Barn- och familjenämnden ska upprätta en inköp- och upphandlingsplan för år 2022. 
Planen ska ange behoven av upphandlingar över tröskelvärde, upphandlingar som 
förväntas överstiga cirka 600 000 kronor. Dessa upphandlingar genomförs av 
kommunens Inköp- och upphandlingsavdelning. Nämndernas planer ligger sedan till 
grund för Inköp- och upphandlingsavdelningens planering för nästkommande år, 
samt kartlägger om behov om liknade upphandlingar finns inom flera nämnder. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Inköp- och upphandlingsplan 2022, barn- och familjenämnden 
 Barn- och familjenämndens upphandlings- och genomförandeplan för varor och 

tjänster 2022 
 Verksamhetsspecifika avtalsområden barn- och familjenämnden via extern part i 

UGP 2022 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 83, 2021 Kommunövergripande 

upphandlings- och genomförandeplan 2022 (2/2) 
 

Beredning 
Behov om upphandlingar 2022 har kommunicerats med barn- och familjenämndens 
olika verksamheter. Det som anges i inköp- och upphandlingsplanen är de behov som 
är kända av verksamheten nu. Behov av ytterligare upphandlingar kan uppkomma, 
och då kommunicera detta med kommunens inköp- och upphandlingsavdelning. 

Beslut 
- Barn- och familjenämndens inköp- och upphandlingsplanen för 2022 godkänns och 
översänds till kommunstyrelsen 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 93    BoF.2021.0078 

Yttrande över budgetram 2022 och flerårsplan 2023-2025  

Ärendebeskrivning  
Budgetberedningen har fattat beslut om förslag till ekonomiska budgetramar för 
2022 och planperioden 2023-2025. Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att 
respektive nämnd ska yttra sig över budgetberedningens förslag till preliminära 
budgetramar på nämndens septembersammanträde. 

Yttrandet över föreslagen budgetram 2022 och planperiod 2023-2025 ska bestå av; 
utgångspunkt för nämnden att uppnå uppsatta mål under mandatperioden, 
omvärldsförändringar som kan påverka nämndens verksamheter, pandemins effekter 
och vad verksamheterna kan ta med sig från tiden med pandemin, hur planeringen 
ser ut för att möta framtiden utifrån möjligheter och utmaningar samt en beskrivning 
av pågående och planerade effektiviseringar och samordningar. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Yttrande över budgetberedningens förslag till budgetram 2022 

och flerårsplan 2023-2025 avseende barn- och familjenämnden 
 Yttrande över budgetberedningens förslag till budgetram 2022 och flerårsplan 

2023-2025 avseende barn- och familjenämnden 
 Barn- och familjenämndens sifferbilaga till yttrande 
 

Beredning 
Nämnden prognostiserar inte några avvikelser avseende uppsatta mål vid 
mandatperioden, och verksamheten har högt ställda mål och arbetar kontinuerlig med 
att nå dessa. Omvärldsförändringar som kan komma att påverka nämndens uppdrag 
och verksamhet är bland annat den nationella bristen på legitimerad och behörig 
personal samt prognostiserad befolkningsökning för barn i förskole- och 
grundskoleålder. Pandemins effekter har varit många för nämndens verksamheter. 
Det som tas med från pandemin är att förändring kommer vara ett normaltillstånd 
framledes och att verksamheterna behöver struktur, processer och rutiner för detta. 
Möjligheter och utmaningar är många för nämnden under planperioden där 
kompetensförsörjning, befolkningsökning, lokalförsörjning, digitalisering, 
skolbibliotek, grundskolegårdar och trygghet och studiero är de största utmaningarna. 
 
Barn- och familjenämnden arbetar med målsättning att effektivisera, samordna och 
tänka nytt utifrån målsättningarna för verksamheten. 
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Beslut 
- Upprättat förslag till yttrande över barn- och familjenämndens budgetram för 2022 
och planperiod 2023-2025 översänds över till kommunstyrelsen. 
- Volymförändringar behöver stämmas av innan den slutgiltiga budgeten för barn- 
och familjenämnden fastställs. 
- Budgetväxling begärs från kultur- och fritidsnämnden till barn- och 
familjenämnden avseende skolbiblioteken om 1,5 miljoner kronor samt för 
administrations- och overheadkostnader. 
- Budgettillskott om 0,7 miljoner kronor begärs för att kartlägga och stärka arbetet 
med trygghet och studiero. 

Ej deltagande 
Sverigedemokraterna (SD) deltar inte i beslutet. 

Centerpartiet (C) deltar inte i beslutet och anmäler protokollsanteckning. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 94    BoF.2021.0103 

Delårsbokslut 2021 för barn- och familjenämnden  

Ärendebeskrivning  
I enlighet med kommunens ekonomiska styrprinciper ska nämnderna lämna en 
delårsrapport med prognos om ekonomiskt utfall för året till kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Delårsrapport 2021 för barn- och familjenämnden 
 Barn- och familjenämndens delårsrapport 2021 
 Sifferbilaga till delårsrapport 2021 
 

Beredning 
Barn- och familjenämndens ekonomiska utfall till och med augusti visar på ett 
överskott om 23,2 miljoner kronor. De främsta anledningarna till det ackumulerade 
överskottet är lägre kostnader för placeringar inom socialtjänsten, färre barn och 
elever än budgeterat i utbildningsverksamheterna samt bidrag för kompensation för 
sjuklöner. 

Enligt kommunens budget för 2021 ska en avstämning av antalet barn och elever 
inom förskola, fritidshem, förskoleklass och grundskola göras i september. I 
delårsrapporten prognostiseras antalet barn och elever bli färre än budgeterat och 
hänsyn är tagen till detta i nämndens helårsprognos. 

För 2021 prognostiserar barn- och familjenämnden ett överskott om 5 miljoner 
kronor. Det prognostiserade överskottet beror främst på att kostnaderna för 
placeringarna inom socialtjänsten förväntas bli lägre än budgeterat. 

Beslut 
- Upprättad delårsrapport för 2021 för barn- och familjenämnden godkänns och 
översänds till kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 95    BoF.2020.1890 

Yttrande i samråd för fastigheten Skatan 10 i Eslöv  

Ärendebeskrivning  
Syftet med den föreslagna detaljplanen är att skapa förutsättning för utveckling av 
BioGaias fabrik på gräsytan mellan nuvarande fabrik och Källebergsskolan. Idag 
används gräsytan som bollplan både under rast och för undervisning i idrott- och 
hälsa. Den nya detaljplanen behöver tillgodose fortsatt goda kommunikationer för 
gångare och cyklister genom området samt hanteringen av dagvatten och skyfall 
inom området. Förslaget om fabriksbygge går emot översiktsplanens utpekande av 
området som grönområde. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Yttrande i samråd för detaljplan för fastigheten Skatan 10, 

Eslövs kommun 
 Planbeskrivning, samråd för fastigheten skatan 10 
 PM – Trafikutredning Skatan 10, Afry 
 Dagvatten- och skyfallsutredning Kv Skatan 10, Eslövs kommun 
 PM biotypskydd fastigheterna Skatan-Gröngölingen, Eslöv 
 Plankarta samråd fastigheten Skatan 10 
 Geo- och miljöteknisk undersökning Skatan 10 
 

Beredning 
Nya förutsättningar för skolan 
Källebergsskolans lokaler, i direkt anslutning till Skatan 10, fungerar som 
ersättningslokaler vid ombyggnation av andra skollokaler inom kommunen. Det 
betyder att lokalerna är planerade att användas för elever inom olika årskurser över 
tid. För tillfället använder högstadieskolan Källeberg lokalerna men redan nästa år 
planeras lokalerna användas av låg- och mellanstadieelever. I samband med det 
anpassas även utemiljön. Även gymnasie- och vuxenutbildning samt förskola skulle 
kunna använda lokalerna vid behov. Det innebär att skollokalerna med tillhörande 
utemiljö i direkt anslutning till Skatan 10 har stora krav på sig att kunna användas 
flexibelt över tid. 
 
Byggnadshöjd 
Den föreslagna detaljplanen tillåter en byggnadshöjd om 11 m. Det är ett stort avsteg 
från skolans byggnader i ett plan på grannfastighet. Solförhållandena och det 
rekreativa värdet av elevernas utemiljö kommer försämras med denna byggnadshöjd 
på fabriken. Skolans utemiljö när den används som låg- och mellanstadieskola 

16 ( 26 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2021-09-15 

 

Barn- och familjenämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

kommer finnas öster, norr och väster om skolan. Skolan skulle gynnas av att 
fabrikens byggnadshöjd låg mer i linje med övriga byggnader i området. Skolan 
skulle också gynnas av om fabriken placerades längre bort från skolbyggnaden inom 
fastigheten skatan 10. 
 
Trafik 
Trafikutredningen från Afry anger en ökning med 6-10 leveranser med tungtrafik per 
dag. Mer tung trafik i skolans närområde försämrar trygghet och säkerheten för 
eleverna. Det är också en komplicerande faktor att den tunga trafiken ska backa. En 
delad infart till skolan och fabriken ställer högre krav på trafikvana hos trafikanterna. 
Många unga har inte den vanan och risken är att färre elever kommer tillåtas cykla 
till skolan. Det leder i sin tur till att fler lämnas och hämtas med bil vilket ger mer 
trafik i skolans närområde. Det är nödvändigt för elevernas säkerhet att den tunga 
trafiken inte har möjlighet att passera skolan på väg till Skatan 10. Det kan 
exempelvis genomföras genom en avstängning på Per Håkansson väg för tung trafik 
i höjd med skolan. 
 
Parkmark 
Den förlorade gräsytan kompenseras till viss del av den allaktivitetsyta som 
presenteras öster om tennishallen, den yta som planeras bli allmän mark och park. 
Denna yta kommer kunna fungera som både gräsyta för exempelvis bollek tillika ta 
hand om vatten vid större skyfall. Den föreslagna parkytan är för liten för att kunna 
användas på ett funktionellt sätt för undervisning i idrott och hälsa. Skolans 
verksamhet skulle gynna som parkmiljön kunde ta större yta i anspråk. För att 
säkerställa dess storlek skulle tennisplanerna kunna omlokaliseras. 

Beslut 
- Barn- och familjenämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget och 
översänder detta till kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 96    BoF.2021.0100 

Uppföljning av elevernas kunskapsutveckling och möjligheter att nå 
målen  

Ärendebeskrivning  
Denna rapport ger en beskrivning av elevers kunskapsutveckling och möjligheter att 
nå målen för läsåret 2020-2021 i Eslövs kommun. De resultat som presenteras och 
analyseras är: läskunnighet i årskurs 1 och betygsutfall med meritvärden i årskurs 6 
och 9 samt gymnasiebehörighet. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Uppföljning av elevernas kunskapsutveckling och möjligheter 

att nå målen, höstterminen 2020 
 Rapport - uppföljning av elevernas kunskapsutveckling och möjligheter att nå 

målen läsår 2020/2021 
 

Beredning 
Skolorna vidtar åtgärder utifrån de förbättringsområden som rapporten visar. 
Förvaltningen följer upp vidtagna och planerade åtgärder inom ramen för det 
systematiska kvalitetsarbetet. 

Beslut 
- Barn- och familjenämnden godtar förvaltningens rapport av grundskolans resultat 
samt tillstyrker förvaltningens insatser och utvecklingsarbetet som föreslås i 
rapporten.  

Beslutet skickas till  
Barn och Utbildning 

Paragrafen är justerad 
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§ 97    BoF.2021.0101 

Rapportering av elevers trygghet och studiero  

Ärendebeskrivning  
Under mars 2020 genomfördes en enkätundersökning om elevers trivsel och 
arbetsmiljö i skolan. Enkäten besvarades av elever i årskurs 3-9. Syftet med enkäten 
är att undersöka elevernas trygghet och studiero samt deras upplevelse av delaktighet 
och inflytande. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Rapportering av elevernas trygghet och studiero för läsår 

2020/2021 
 Rapport - Elevernas trygghet och studiero läsåret 2020-2021 
 

Beredning 
Skolorna vidtar åtgärder utifrån de förbättringsområden som enkäten visar. 
Förvaltningen följer upp vidtagna åtgärder inom ramen för det systematiska 
kvalitetsarbetet. 

Beslut 
- Förvaltningen Barn och Utbildning ges i uppdrag att se över uppföljningen av 
elevers trygghet och studiero, i övrigt godtar nämnden förvaltningens rapport om 
elevers trygghet och studiero samt tillstyrker förvaltningens insatser och 
utvecklingsarbete som föreslås i rapporten. 
- Förvaltningen Barn och Utbildning lämnar en delredovisning av uppdraget till barn- 
och familjenämnden i januari 2022. 

Beslutet skickas till  
Barn och Utbildning 

Paragrafen är justerad 
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§ 98  

Verksamhetsinformation  

Förvaltningschef Kerstin Melén-Gyllensten informerar om; 
- Ordförandebeslut som tagits om att undervisning för klass 7A och 7D på 
Ekenässkolan bedrivits med fjärr- och distansundervisning från 1 september till och 
med 3 september. 
- Besök från Skolinspektionen för kvalitetsgranskning av grundskolan som ägt rum 
under vecka 36. Skolinspektionen granskar hur huvudmannen sköter sitt uppdrag. 
Intervjuer har genomförts med rektorer, förvaltningschef samt barn- och 
familjenämndens och kommunstyrelsens presidier. 
- Incident som inträffat på Källebergsskolan den 19 augusti. Händelsen är nu ett 
polisiärt ärende och polisen hanterar den fortsatta utredningen av ärendet. 

Barn- och familjenämnden tackar Källebergsskolan för deras hantering av incidenten 
som ägde rum 19 augusti. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 99    BoF.2021.0019 

Redovisning av delegeringsbeslut augusti 2021  

Ärendebeskrivning  
Redovisning av delegeringsbeslut för augusti 2021. 

Beslutsunderlag 
 Redovisning av delegeringsbeslut för augusti 2021 
 Rapport över anmälan om kränkande särbehandling augusti 2021 
 Beslut att ej inleda utredning augusti 2021 
 Delegeringslista Familjerätt 2021-08-01 till och med 2021-08-31 
 Delegeringslista IFO 2021-08-01 till och med 2021-08-31 
 

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

§§ 176, 180 
Övervägande enligt 6 kap 8 § SoL 
 
§ 177, 184 
Ordförandebeslut avseende omedelbart omhändertagande jml 6 § LVU 
 
§ 181 
Övervägande enligt 13 § LVU vid placering jml 2 § LVU 
 
§ 183 
Information för kännedom om utlandsvistelse 
 
§ 185 
Ordförandebeslut om att omhändertagande ska upphöra enligt 9 § 3 st LVU 
 
§ 186 
Dom från förvaltningsrätten för kännedom 
 
Övriga delegationsbeslut fattade under perioden 11 augusti till och med 6 september 
2021; 
 
BoF.2021.1306-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
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BoF.2021.1307-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1308-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.0998-2 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1327-1 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp - Norrevångskolan F-6 
 
BoF.2021.1330-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1331-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1332-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1333-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1334-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1335-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1336-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1338-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1340-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1339-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1341-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1342-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1345-1 Beslut om avslag av tilläggsbelopp – Förskolan framtiden 
 
BoF.2021.1351-3 Beslut gällande begäran om utlämnande av allmän handling 
 
BoF.2021.1351-4 Beslut gällande begäran om utlämnande av allmän handling 
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BoF.2021.1360-3 Beslut gällande begäran om utlämnande av allmän handling 
 
BoF.2021.1360-4 Beslut gällande begäran om utlämnande av allmän handling 
 
BoF.2021.1360-5 Beslut gällande begäran om utlämnande av allmän handling 
 
BoF.2021.1362-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1366-1 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp, Ölyckeskolan 7-9 
 
BoF.2021.1367-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1000-34 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1000-35 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1000-36 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1000-37 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1000-38 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1000-39 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1000-40 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1000-41 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1000-42 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1000-43 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.0032-23 Ordförandebeslut om distans- och fjärrundervisning för 
 
klass 7A och 7D på Ekenässkolan 
 
BoF.2021.1387-1 Avslag - skolskjuts 
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BoF.2021.1392-1 Avslag - skolskjuts 
 
BoF.2021.1369-3 Statsbidrag för fortbildning förskolelärare ht 2021 
 
BoF.2021.1398-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1399-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1400-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1401-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1402-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1403-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1404-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1405-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1406-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1407-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2021.1408-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 100   

Anmälningar för kännedom  

 
BoF.2021.0599-4 Protokoll 

BoF.2021.1355-1 VB: Anmälan till Arbetsmiljöverket 

BoF.2021.0713-7 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut §103, 2021 Försening 
av investeringsprojekt, Om- och tillbyggnad av Ekenässkolan 

BoF.2021.1374-1 Kommunstyrelsens beslut § 104, 2021 Lokalisering av ny 
förskola i västra Eslöv 

BoF.2021.1374-2 Förslag på placering av framtida förskolor 

BoF.2021.0032-23 Ordförandebeslut om distans- och fjärrundervisning för klass 7A 
och 7D på Ekenässkolan 

BoF.2021.1396-1 Protokoll Rådet för Hälsa och Trygghet 210526 
 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

 
  

Paragrafen är justerad 
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Protokollsanteckning gällande 
Yttrande över budgetram 2022 och flerårsplan  
   2023-2025 
 
 
 
Centerpartiet deltar inte i beslutet. 
 
Centerpartiet har i flera års tid efterfrågat fler satsningar på 
fritidshemmens verksamhet. 
Det som är presenterat i förslaget, som att samverka med 
föreningar, är otillräckligt.  
Fritidshemmens verksamhet har ett viktigt uppdrag och det är 
att bland annat att sätta fokus på sociala färdigheter hos 
elever/ungdomar och aktivt jobba med att utveckla dessa.  
Man behöver satsa mer resurser för att locka ungdomar till att 
närvara och utnyttja möjligheterna på fritidshemmen. 
 
 
 
Jasmina Muric                                              
Centerpiet i Eslöv  
    
Datum: 2021-09-16 
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