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§ 123  

Val av protokolljusterare  

Istvan Barborg (S) utses att jämte ordförande justera dagens protokoll. Nicklas 
Karlsson (KD) ersätter vid förhinder. 
  

Paragrafen är justerad 
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§ 124    BoF.2021.1877 

Revidering av delegeringsordning avseende begäran om 
polishandräckning enligt 43 § LVU  

Ärendebeskrivning  
Enligt 43 § 2 p LVU skall polismyndigheten på begäran av socialnämnden, eller 
någon ledamot eller tjänsteman som nämnden förordnat, lämna biträde för att 
genomföra beslut om vård eller omhändertagande med stöd av denna lag. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Delegering avseende begäran om polishandräckning enligt 43 

§ LVU 
 

Beredning 
Barn- och familjenämnden föreslås besluta att följande ledamöter och tjänstemän ska 
ges rätt att begära biträde av polismyndigheten enligt 43 § 2 p LVU; 
David Westlund (S) ordförande, Barn- och familjenämnden 
Tony Ekblad (M) 1:e vice ordförande, Barn- och familjenämnden 
Jasmina Muric (C) 2:e vice ordförande, Barn- och familjenämnden 
Marcus Quist (M) ledamot, Barn- och familjenämnden 
Istvan Barborg (S) ledamot, Barn- och familjenämnden 
José Fleitas (V) ledamot, Barn- och familjenämnden 
Jörgen Larsson avdelningschef Resursavdelningen 
Josefin Sandell enhetschef Socialtjänstens utredningsenhet 
Theresia Hall bitr. enhetschef Socialtjänstens utredningsenhet 
Rebecca Wiahl bitr. enhetschef Socialtjänstens utredningsenhet 
Anette Alvarsson enhetschef Familjeenheten 
Tammy Jara enhetschef Barn- och elevstödsenheten 
 
Barn- och familjenämnden förslås besluta att följande medarbetare inom Sociala 
jouren och beredskapen i Lund ska ges rätt att begära biträde av polismyndigheten 
enligt 43 § 2 p LVU; 
Anna Johansson, Lena Engdahl, Magnus Lindberg, Karin Lundin, Jenny Skarp 
Göransson, Mina Dadashadeh, Ligia Josefsson, Karin Johansson, Annelie Ragazzo, 
Eva-Lena Rasmusson, Ulrika Bengtsdotter, Marie Magnusson, Anette Hall, Pirjo 
Termonen, Saera Kahn, Lovisa Johansson, Karin Thornquist, Cecilia Pålsson, Hanna 
Beckman, Åsa Lijestrand, Camilla Eskilsson, Barbara Hochholzer, Katarina 
Hansson, Marian Eriksson och Malin Ivarsson. 
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Beslut 
Barn- och familjenämnden beslutar; 
- att förordna följande ledamöter och tjänstemän att begära biträde hos 
polismyndigheten enligt 43 § 2 p LVU; 
David Westlund (S) ordförande, Barn- och familjenämnden 
Tony Ekblad (M) 1:e vice ordförande, Barn- och familjenämnden 
Jasmina Muric (C) 2:e vice ordförande, Barn- och familjenämnden 
Marcus Quist (M) ledamot, Barn- och familjenämnden 
Istvan Barborg (S) ledamot, Barn- och familjenämnden 
José Fleitas (V) ledamot, Barn- och familjenämnden 
Jörgen Larsson avdelningschef Resursavdelningen 
Josefin Sandell enhetschef Socialtjänstens utredningsenhet 
Theresia Hall bitr. enhetschef Socialtjänstens utredningsenhet 
Rebecca Wiahl bitr. enhetschef Socialtjänstens utredningsenhet 
Anette Alvarsson enhetschef Familjeenheten 
Tammy Jara enhetschef Barn- och elevstödsenheten 

- att förordna följande medarbetare inom Sociala jouren och beredskapen i Lund att 
begära biträde hos polismyndigheten enligt 43 § 2 p LVU; 
Anna Johansson, Lena Engdahl, Magnus Lindberg, Karin Lundin, Jenny Skarp 
Göransson, Mina Dadashadeh, Ligia Josefsson, Karin Johansson, Annelie Ragazzo, 
Eva-Lena Rasmusson, Ulrika Bengtsdotter, Marie Magnusson, Anette Hall, Pirjo 
Termonen, Saera Kahn, Lovisa Johansson, Karin Thornquist, Cecilia Pålsson, Hanna 
Beckman, Åsa Lijestrand, Camilla Eskilsson, Barbara Hochholzer, Katarina 
Hansson, Marian Eriksson och Malin Ivarsson. 

Beslutet skickas till  
Förordnade delegater 
Sociala jouren i Lund 

Paragrafen är justerad 
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§ 125    BoF.2021.0072 

Rapportering av ej verkställda beslut 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 tredje 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 3 2021 
 

Beredning 
Sedan förra rapporteringstillfället har nedanstående ärende försvunnit då 
förutsättningarna förändrats och inte längre ska verkställas. 
- flicka född 2005, beslut 201209 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 
 
Vid detta rapporteringstillfälle i november 2021 (avser 3 kvartalet 2021) tillkommer 
följande ärende 
- pojke född 2006, beslut 210618 jml 4:1 SoL bistånd i form av kontaktperson 
- pojke född 2006, beslut 210204 jml 4:1 SoL bistånd i form av kontaktperson 
- flicka född 2009, beslut 210112 jml 4:1 SoL bistånd i form av kontaktfamilj 
- pojke född 2005, beslut 210618 jml 4:1 SoL bistånd i form av 
familjehemsplacering 
 
Besluten har ej kunnat verkställa då det saknas uppdragstagare för uppdrag som 
kontaktfamilj/ kontaktperson/ familjehem alternativt att uppdragstagare ej matchat 
barnens behov. Rapportering till IVO har skett. 
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Beslut 

- Upprättad rapportering avseende ej verkställda beslut för kvartal 3 2021 godkänns 
samt översänds med underlaget till kommunfullmäktige respektive 
kommunrevisionen.  

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisionen 

Paragrafen är justerad 
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§ 126    BoF.2021.1727 

Yttrande över fritidspolitisk strategi för Eslövs kommun 2022-2030  

Ärendebeskrivning  
Kultur- och fritidsnämnden har tagit fram förslag till Fritidspolitisk strategi 2022-
2030 samt förslag till Handlingsplan för Fritidspolitisk strategi 2022-2030. Genom 
den fritidspolitiska strategin med tillhörande handlingsplan vill Eslövs kommun 
verka för att skapa förutsättningar för ett aktivt och meningsfullt fritidsliv i Eslöv. 
Särskilt fokus läggs på barn och unga. Genom att stärka fritidens roll i samhället och 
i kommunens utvecklingsarbete kan Eslövs kommun bidra till att främja folkhälsa, 
livskvalité och välbefinnande för Eslövs medborgare. Handlingsplanen sträcker sig 
över hela strategiperioden och varje åtgärd har en ansvarig nämnd som följer upp 
genomförandet av åtgärderna. Barn- och familjenämnden svarar på förslaget till 
Fritidspolitisk strategi 2022-2030 med tillhörande handlingsplan med detta yttrande. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Yttrande över Fritidspolitisk strategi 
 Förslag till fritidspolitisk strategi för Eslövs kommun 2022-2030 
 Förslag till Handlingsplan för Fritidspolitisk strategi för Eslövs kommun 2022-

2030 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 92 2021 Remiss Fritidspolitisk strategi 
 

Beredning 
Dokumenten ger att bra underlag och tydlig beskrivning av vikten av insatser för 
fritidslivet i kommunen. Det finns en välgrundad analys som lägger grunden till de 
prioriteringar som förslås i arbetet med fritidspolitiska frågor. 

Barn- och familjenämnden vill lyfta vikten av att använda rätt namn på rätt instans 
inom kommunen för att undvika missförstånd. I både strategin och handlingsplanen 
hänvisas till Barn och Utbildning, förvaltningen, när det är nämnden som ska 
adresseras. Förvaltningen Barn och Utbildning organiseras under de båda nämnderna 
barn- och familjenämnden respektive gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. 

Samutnyttjande av lokaler och utomhusmiljöer är viktigt för att få så stor utväxling 
av kommunens investeringar som möjligt. Vi tycker det är positivt att allmänheten 
vistas vid och på våra förskolegårdar och skolgårdar för lek och rekreation när 
verksamheterna är stängda. Det engagemang för våra utemiljöer det leder till minskar 
sannolikt risken för skadegörelse. På samma sätt samutnyttjar förskolor och skolor 
allmänna platserna inom kommunens orter, så som lekplatser och parker. Barn- och 
familjenämnden vill lägga till en åtgärd i handlingsplanen som syftar till att fler 
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utepedagogiska besöksplatser i den offentliga miljön anläggs. Dessa platser ska ha 
både förskolor, skolor och allmänheten som målgrupp och inbjuda till rörelse och 
utomhuspedagogiska aktiviteter. 

Barn- och familjenämnden ser positivt på att handlingsplanen belyser frågan kring 
fritidsgårdsverksamheten i kommunen. Det är viktigt för unga att kunna söka sig till 
trygga mötesplatser, även på de mindre orterna i kommunen. En kommun av Eslövs 
storlek skulle kunna ha ambitionen att ha schemalagda återkommande 
fritidsgårdsträffar även i kommunens byar. Den mobila verksamhetens närvaro tycks 
vara mer begränsad. Barn- och familjenämnden tycker det är väldigt positivt att 
handlingsplanen tar upp samarbetet mellan skolan och exempelvis idrottsverksamhet 
så tydligt. 

Yrkanden 
Marcus Quist (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med tillägget att 
planen bör revideras en gång inom den givna tidsperioden 2022-2030. 

Beslut 
- Barn- och familjenämnden antar förvaltningens förslag till yttrande över förslag till 
Fritidspolitisk strategi 2022-2030 med tillhörande handlingsplan som sitt eget, med 
tillägget att planen bör revideras en gång inom den givna tidsperioden 2022-2030. 

Ej deltagande 
Sverigedemokraterna (SD) deltar inte i beslutet. 

Beslutet skickas till  
Kultur- och fritidsnämnden 

Paragrafen är justerad 
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§ 127    BoF.2021.1837 

Yttrande i samråd för detaljplan för Stehag 5:118 i Stehag, Eslövs 
kommun  

Ärendebeskrivning  
Detaljplanen syftar till att pröva möjligheten att uppföra bostäder på fastigheten 
Stehag 5:118 för att komplettera orten Stehag med bebyggelse nära tågstationen. 
Vidare är syftet att området ska uppnå en god boendemiljö genom väl fungerande 
gröna miljöer, dagvatten- och skyfallshantering samt hantering av buller- och 
riskproblematik. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Yttrande samråd Detaljplan Stehag 5:118 
 Plankarta för samråd för detaljplan Stehag 5:118 
 Planbeskrivning för samråd för detaljplan Stehag 5:118 
 Bullerutredning inför detaljplan Stehag 5:1, Sweco 
 Riskutredning för detaljplan Stehag 5:1, Sweco 
 Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Stehag 5:118, 

Sweco 
 Markteknisk undersökningsrapport, Sweco 
 Översiktligt projekterings PM Geoteknik, SWECO 
 PM trafik inför detaljplan för fastigheten Stehag 5:118, Sweco 
 Dagvatten och skyfallsutredning Stehag, Eslöv 
 

Beredning 
Den nya förskola som ska byggas i Stehag ger oss god tillgång till förskoleplatser. 
Utbyggnad av den storlek som detaljplanen föreslår kräver sannolikt viss 
kapacitetsökning av skolplatser på orten. Detta behöver utredas vidare vid antagande 
och behandlas inom lokalförsörjningsplaneringsprocessen. 

Fler boende i Stehag innebär också fler transporter inom byn när barn och skolbarn 
går själva eller lämnas respektive hämtas vid skola eller förskola. Eventuellt kan 
åtgärder även utanför detaljplanens område behövas för att fortsatt kunna garantera 
trafiksäkerheten för våra förskolebarn och skolbarn på orten. 

Det saknas idag direkt förbindelse mellan det utbyggda bostadsområdet söder som 
skytteskogen och Stehags kyrkby. Detta leder till att resande från exempelvis 
Sjöholmen kommer behöva passera under stambanan två gånger för att ta sig till den 
planerade nya förskola som byggd i området söder om skytteskogen. Denna fråga 
skulle eventuellt kunna lösas inom detaljplanen. 
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Beslut 
- Barn- och familjenämnden antar förvaltningens yttrande i samråd för detaljplan för 
fastigheten Stehag 5:118 som sitt eget.  

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 128    BoF.2021.0108 

Uppföljning av medarbetarenkät 2021  

Ärendebeskrivning  
Förvaltningen Barn och Utbildning följer årligen upp resultatet av 
medarbetarenkäten. Medarbetarenkäten distribuerades via mail till samtliga 
medarbetare på förvaltningen, oavsett anställningsform eller pågående 
tjänstledigheter, och gick att besvara under veckorna 40-42. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Uppföljning av medarbetarenkät 2021 
 Rapport och analys av medarbetarenkäten, barn- och familjenämnden 2021 
 Resultat för medarbetarenkät 2021 barn- och familjenämnden 
 

Beredning 
I år besvarades enkäten av totalt 1005 medarbetare i barn- och familjenämndens 
verksamheter jämfört med 851 medarbetare 2020. Detta ger i år en svarsfrekvens på 
76,55 % (67,11 % 2020). 

Enkäten inleds med 9 frågor på temat Hållbart medarbetarengagemang (HME). 
HME-enkäten är framtagen av Sveriges kommuner och Regioner (SKR) och Rådet 
för främjande av kommunala analyser (RKA) i syfte att möjliggöra jämförelser 
mellan kommuner och regioner i dessa delar, men också för att möjliggöra analyser 
av kopplingen mellan medarbetarengagemang och verksamhetsresultat. Efterföljande 
frågor i enkäten undersöker förhållanden gällande värderingar, arbetsmiljö, 
utveckling och ambassadörskap. 

Varje område, med några undantag, mäts på en skala från 1-5 med svarsalternativen 
Stämmer mycket dåligt (1), Stämmer ganska dåligt (2), Stämmer varken bra eller 
dåligt (3), Stämmer ganska bra (4), Stämmer mycket bra (5) 

Resultatet presenteras genom ett medelvärde på respektive fråga, som beräknas av 
enkäthanteringssystemet och utgår ifrån andelen medarbetare och deras 
ställningstagande. Eslövs kommun utgår ifrån ett riktvärde om 4 och att ett 
medelvärde däröver ses som ett mycket gott resultat där ingen vidare åtgärd behövs. 

I årets medarbetarenkät syns mycket goda resultat för verksamheterna inom barn- 
och familjenämnden. Jämfört med 2020 är dock medelvärdet per fråga genomgående 
marginellt lägre, med några få undantag. Dessa undantag gäller huruvida 
medarbetare känner till hur man anmäler kränkande särbehandling, diskriminering 
och repressalier, huruvida medarbetare innehar eller har erbjudits heltidstjänstgöring 
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samt man haft resultat-och utvecklingssamtal. För dessa frågor är resultaten istället 
något förbättrade jämfört med förra året. 

Trots det något lägre resultatet når barn- och familjenämnden riktvärdet om 4 på 
majoriteten av frågorna. Undantagen är frågorna som rör fysiks arbetsmiljö, 
arbetsbelastning och återhämtning där medelvärdet hamnar strax under riktvärdet. 

Beslut 
- Rapport över uppföljningen av medarbetarenkät 2021 läggs med godkännande till 
handlingarna. 

Beslutet skickas till  
Barn och Utbildning 

Paragrafen är justerad 
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§ 129    BoF.2021.0109 

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2021  

Ärendebeskrivning  
Förvaltningen följer årligen upp checklistan för årlig uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2021 
 Sammanställning av årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
 

Beredning 
Enligt Rutin för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet ska en 
förvaltningsövergripande uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
genomföras. ”Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet” 
har besvarats av de lokala samverkansgrupperna i LOSAM på enhetsnivå, vilket 
utgör utgångspunkt för denna sammanställning. 

Beslut 
- Rapport över uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2021 läggs med 
godkännande till handlingarna. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 130    BoF.2021.0020 

Ekonomisk månadsrapport november 2021  

Ärendebeskrivning  
Den ekonomiska månadsrapporten 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 förplaceringar inom 
socialtjänsten. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Ekonomisk månadsrapport november 2021 
 Volymer november 2021 
 Prognos placerade barn och unga till och med november 2021 
 Frisktal till och med november 2021 
 Ekonomisk sammanställning november 2021 
 

Beredning 
Den ekonomiska redovisningen till och med november visar på ett överskott för 
barn- och familjenämnden. Överskotten återfinns inom de flesta av nämndens 
verksamheter och beror främst på minskade kostnader för placeringar inom 
socialtjänsten, budgeterade reserver som ej nyttjas, interkommunala kostnader som 
ännu inte fakturerats och överskott på skolenheterna som kommer minska innan året 
är slut. När denna rapport upprättas så är november månads ekonomiska redovisning 
fortfarande öppen, så utfallet kommer att ändra sig för perioden. 

Den ekonomiska påverkan av covid-19 uppgick till 0,6 miljoner kronor för perioden 
januari till november, vilket främst består av kostnader för extra städning på 
skolenheterna under pandemin. 

Helårsprognosen om ett överskott om 10 miljoner kronor som lämnades vid förra 
månadsuppföljningen, förväntas kvarstå. 

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

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 131    BoF.2021.0078 

Fastställande av intern budget 2022 för barn- och familjenämnden  

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige har den 29 november 2021 fastställt barn- och familjenämndens 
budgetram 2022 samt flerårsplan för 2023-2025. Barn- och familjenämnden har att 
fastställa budgeten för verksamheterna inom budgetramen. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Fastställande av intern budget 2022 för barn- och 

familjenämnden 
 Fördelning av resurser till skolbibliotek 
 Intern budget 2022 barn- och familjenämnden 
 Ekonomiska ramar och verksamhetsmått 2022 och plan för 2023-2025 – 

Fastställt av kommunfullmäktige 2021-11-29 
 

Beredning 
I budget 2022 samt flerårsplan 2023 till 2025, som är beslutad av 
kommunfullmäktige, anges barn- och familjenämndens driftsbudget, 
investeringsbudget och verksamhetsmått för perioden 

Barn- och familjenämnden erhåller en satsning 2022 och för planperioden, om 1,5 
miljoner kronor för ökad likvärdighet i skolan. Denna satsning kommer främst att 
användas till skolbibliotekens verksamhet, då denna verksamhet bidrar till ökad 
likvärdighet och läsfrämjande insatser. 

I internbudgeten är erhållen budgetram fördelad till nämndens verksamheter och 
kontogrupper. På nämndens januarisammanträde 2022 kommer beslut fattas om en 
verksamhetsplan som ska utgå från det budgetyttrande som nämnden beslutade om i 
september. Direktiv för verksamhetsplanens innehåll har ännu inte erhållits. 

Beslut 
- Intern budget 2022 för barn- och familjenämnden fastställs enligt bilaga.  

Ej deltagande 
Vänsterpartiet (V) och Sverigedemokraterna (SD) deltar inte i beslutet. 

Beslutet skickas till  
Barn och Utbildning 

Paragrafen är justerad 
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§ 132    BoF.2021.0107 

Fastställande av intern kontrollplan 2022 för barn- och familjenämnden  

Ärendebeskrivning  
Enligt kommunens reglemente för intern kontroll, har varje nämnd skyldighet att 
årligen fastställa en plan för uppföljning av den interna kontrollen inom nämndens 
verksamhetsområde. Kontrollsystemet ska bidra till att förebygga, upptäcka och 
åtgärda fel och brister som hindrar verksamheten att nå målen på ett säkert och 
effektivt sätt. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Intern kontrollplan 2022 för barn- och familjenämnden 
 Intern kontrollplan 2022 för barn- och familjenämnden 
 

Beredning 
En tydlig intern kontroll bidrar till att verksamheten når sina mål, att rapporteringen 
om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och att verksamheten efterlever lagar 
och regler. Den interna kontrollen ingår vidare i styrningen och är del av 
ledningssystemet. 

Som grund till nämndens interna kontrollplan har en risk- och väsentlighetsanalys 
upprättats och behandlats på november sammanträdet. Utifrån risk- och 
väsentlighetsanalysen har processer prioriteras och uppföljande kontroller tagits 
fram, och detta återfinns i intern kontrollplanen för 2022. 

Information om hur nämndens arbete med den interna kontrollen fortlöper kommer 
rapporteras i delårsrapporten och årsredovisningen. Uppföljning av de olika 
processerna i planen kommer att rapporteras till nämnden enligt tidsangivelsen i den 
interna kontrollplanen. 

Yrkanden 
David Westlund (S) yrkar på att förvaltningen får i uppdrag att till januari 2022 ta 
fram förslag på en komplettering av internkontrollplanen med en punkt för 
ansvarsfördelning vid sökande av statsbidrag samt återrapportering och redovisning 
av statsbidrag. 

Beslut 
- Intern kontrollplan för 2022 för barn- och familjenämnden fastställs enligt bilaga. 
- Förvaltningen Barn och Utbildning får i uppdrag att till januari 2022 ta fram förslag 
på en komplettering av internkontrollplanen med en punkt för ansvarsfördelning vid 
sökande av statsbidrag samt återrapportering och redovisning av statsbidrag 

19 ( 24 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2021-12-08 

 

Barn- och familjenämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 139    BoF.2021.0019 

Redovisning av delegeringsbeslut 2021  

Ärendebeskrivning  
Redovisning av delegeringsbeslut för november 2021. 

Beslutsunderlag 
 Redovisning av delegeringsbeslut november 2021 
 Delegeringslista IFO 2021-11-01 till och med 2021-11-30 
 Delegeringslista Familjerätt 2021-11-01 till och med 2021-11-30 
 Rapport anmälan om kränkande särbehandling november 2021 
 

Beredning 
Redovisning av beslut fattade på delegation av barn- och familjenämndens 
arbetsutskott; 
 
§ 252 
Ansökan om vård enligt 1 och 3 §§ LVU 
 
§ 254-257, 269-274 
Övervägande enligt 6 kap 8 § SoL 
 
§ 258, 275, 276 
Övervägande enligt 13 § LVU vid placering jml 2 § LVU 

§ 259 
Upphävande av insats med stöd av 22 § LVU 
 
§ 260, 261 
Placering i familjehem enligt 4 kap 1 § SoL 

§ 262-264 
Återkallelse av föreläggande i skolpliktsärende 

§ 266-268 
Ansökan om utdömande av vite efter föreläggande enligt 7 kap. 23 § skollagen 
 
§ 277-284 
Redovisning av ordförandebeslut 

§ 285 
Yttrande till Kammarrätten i Göteborg 
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Övriga delegationsbeslut; 
BoF.2021.1606-8 Pupils from Sweden, Eslöv in Ottawa-Carleton District 
BoF.2021.1604-8 Pupils from Sweden, Eslöv in Ottawa-Carleton District 
BoF.2021.1605-8 Pupils from Sweden, Eslöv in Ottawa-Carleton District 
BoF.2021.1000-80 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
BoF.2021.1000-81 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
BoF.2020.3005-4 Anställningsbeslut 
BoF.2021.1840-1 Anmälan om upprepad eller längre frånvaro för elev vid Nya Östra 
skolan 
BoF.2021.1848-1 Anmälan om upprepad eller längre frånvaro för elev vid 
Marieskolan 
BoF.2021.1872-1 Tilldelning av beställarfunktion 
BoF.2021.1874-1 Tilldelning av beställarfunktion 
BoF.2021.1880-1 Ansökan om skolskjuts (för ej automatiskt berättigad elev) samt 
beslut 
BoF.2021.1881-1 Ansökan om skolskjuts (för ej automatiskt berättigad elev) samt 
beslut 
BoF.2021.1882-1 Anställningsbeslut, Marieboförskola , Förskollärare 
BoF.2021.1883-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
BoF.2021.1884-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
BoF.2021.1885-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
BoF.2021.1904-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
BoF.2021.1905-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
BoF.2021.1906-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
BoF.2021.1907-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
BoF.2021.1908-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
BoF.2021.1913-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
BoF.2021.0450-6 Underrättelse disciplinpåföljd 
BoF.2021.0450-7 Avstängning enligt AB§ 10 mom.2 
BoF.2021.1000-82 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
BoF.2021.1366-2 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp, Ölyckeskolan 7-9 
BoF.2021.1964-1 Beslut om avslag av tilläggsbelopp, Sockertoppens förskola 
BoF.2021.1966-1 Beslut om avslag av tilläggsbelopp, Sockertoppens förskola 
BoF.2021.1847-4 Yttrande 
BoF.2020.2604-18 Nytt beslut om beviljande av tilläggsbelopp, Rudolf Steinerskolan 
BoF.2021.1862-4 Tilldelningsbeslut i direktupphandling av uppspelning av jingel 
2022 – familjehem 
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BoF.2021.2005-1 Ansökan om skolskjuts (för ej automatiskt berättigad elev) samt 
Beslut 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 140   

Anmälningar för kännedom  

 
BoF.2021.1837-1 Underrättelse om samråd. Detaljplan för Stehag 5:118 i Stehag, 

Eslövs kommun. 

BoF.2021.0786-7 Kommunfullmäktiges beslut § 110, 2021 Antagande av 
bostadsförsörjningsstrategi för Eslövs kommun 

BoF.2021.0786-8 Kommunfullmäktiges beslut § 110, 2021 Antagande av 
bostadsförsörjningsstrategi. Antagen 
Bostadsförsörjningsstrategi, reviderad efter KS 

BoF.2021.1876-1 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut §147, 2021 Antagande 
av kommunövergripande upphandlings- och genomförandeplan 
för varor och tjänster 2022 

BoF.2021.1876-2 Eslövs kommuns upphandlings- och genomförandeplan för 
varor och tjänster 2022 

BoF.2021.2012-1 Anmälan 
 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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