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§ 1  

Val av protokolljusterare  

Jasmina Muric (C) utses att jämte ordförande justera protokoll från dagens 
sammanträde. Dennis Larsen (SD) ersätter vid förhinder. 

Paragrafen är justerad 
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§ 2    BoF.2021.1451 

Uppföljning av Central Undervisningsgrupp (CU)  

Ärendebeskrivning  
Förvaltningen Barn och Utbildning fick den 19 augusti 2020 i uppdrag av nämnden 
att göra en genomlysning av Centrala Undervisningsgruppen (CU). Genomlysningen 
skulle innehålla: 

- Resursfördelningsmodell 
- Målbeskrivning 
- Platstillgång och likvärdighet 
- Hemskolans uppdrag respektive särskild undervisningsgrupps uppdrag 
- Konsekvensanalys för barnens bästa 

I uppdraget låg även att följa upp förändringarna och redovisa till nämnden i januari 
2022, samt oktober 2022. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Uppföljning Central Undervisningsgrupp 
 Uppföljning av Central Undervisningsgrupp (CU) 
 

Beredning 
Under våren genomförde KPMG en genomlysning av verksamheten. 
Genomlysningen avlutades med en rad åtgärder, se bifogad uppföljning av Central 
Undervisningsgrupp. 

Beslut 
- Uppföljning av Central Undervisningsgrupp läggs med godkännande till 
handlingarna. 

Beslutet skickas till  
Familjeenheten 
Barn och elevstödsenheten 

Paragrafen är justerad 
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§ 3    BoF.2022.0005 

Verksamhetsinformation  

Ärendebeskrivning  
Avdelningschef för grundskolan, Ulrika Narling, informerar om Delrapport för 
elevenkät som mäter trygghet och studiero i grundskolan. 
 
Förvaltningschef Kerstin Melen-Gyllensten informerar om; 
- Läget i relation till covid-19 pandemin. Läget är ansträngt ute i nämndens 
verksamheter, speciellt i förskolan och grundskolan.  
- Ny förskolerektor har anställts på Bergabo förskola. 
- Helena Tauson har anställts som administrativ chef, vid sidan av detta behåller hon 
sin tjänst som förvaltningsekonom. 
- Rektor för grundsärskolan har sagt upp sig och en rekryteringsprocess för att fylla 
tjänsten har påbörjats. 
- 29 mars planeras en halv utbildningsdag för barn- och familjenämnden. 
- Ärendeplanering för 2022 presenteras för barn- och familjenämnden. 

Beslutsunderlag 
 Årshjul 2022 för barn- och familjenämnden och dess AU 
 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 4    BoF.2021.2004 

Uppföljning av elevernas kunskapsutveckling och möjligheter att nå 
målen höstterminen 2021  

Ärendebeskrivning  
Den bilagda rapporten ger en beskrivning av elevernas studieresultat i Eslövs 
kommuns grundskolor i årskurs 6 och 9 efter höstterminen 2021. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Uppföljning av elevernas kunskapsutveckling och möjligheter 

att nå målen höstterminen 2021 
 Rapport; Uppföljning av elevernas kunskapsutveckling och möjligheter att nå 

målen höstterminen 2021 
 

Beredning 
Skolorna fortsätter med sitt pågående arbete för att förbättra elevernas 
kunskapsutveckling och möjligheter att nå målen. Varje skola behöver också 
analysera sina resultat och eventuellt förbättra arbetet ytterligare kring elevernas 
kunskapsutveckling. 

Beslut 
- Rapport avseende uppföljning av elevernas möjligheter att nå målen höstterminen 
2021 läggs med godkännande till handlingarna. 

Beslutet skickas till  
Barn och Utbildning 

Paragrafen är justerad 
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§ 5    BoF.2021.0494 

Yttrande i granskning för delajplan för fastigheten Falken 10 i Eslövs 
kommun  

Ärendebeskrivning  
Syftet med detaljplanen är att genom detaljplan pröva lämpligheten att ändra 
användning från industriändamål till bostadsändamål inom fastigheten Falken 10. 
Gällande detaljplan tillåter idag endast småindustri. 

Fastigheten är 1200 kvadratmeter stor. På fastigheten står en tre våningar hög 
industribyggnad, en före detta skofabrik. Under 1900-talet har byggnaden succesivt 
byggts ut med flera tillbyggnader. Den senaste tillbyggnaden tillkom under 1960- 
talet. Gällande detaljplan anger småindustri för fastigheten. En planändring krävs för 
att möjliggöra bostäder i byggnaden. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Yttrande granskning detaljplan Falken 10 
 Planbeskrivning för Falken 10 
 Plankarta för Falken 10. Granskning 
 Underrättelse om granskning detaljplan för fastigheten Falken 10 i Eslöv 
 

Beredning 
Förslaget till ändring i detaljplanen ligger i linje med strävan att förtäta Eslöv. Ur 
samhällsplaneringssynpunkt finns det flera goda anledningar till detta, inte minst för 
att hushålla med åkermark. En tätare stad medför också ett större tryck på de 
befintliga förskolor och skolor vi har i centrala Eslöv. Denna tomt är inte intressant 
för bebyggelse av förskola eller skola men en naturlig följd av fortsatt förtätning av 
bostäder bör vara att också upplåta mark till förskola även i de centrala delarna av 
Eslöv. 

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

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 6    BoF.2021.2013 

Ansökan om statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder inom förskolan 
2022  

Ärendebeskrivning  
Skolverket har utlyst möjligheten att rekvirera om statsbidrag för kvalitetshöjande 
åtgärder i förskolan 2022. Statsbidraget är nytt för år 2022 och ersätter de tidigare 
statsbidragen Mindre barngrupper i förskolan och Kvalitetssäkrande åtgärder i 
förskolan. Bidraget ska finansiera insatser som syftar till kvalitetshöjande åtgärder i 
förskolan. Skolverket har fastställd bidragsramar för varje kommun utifrån ett index 
som utgår från kommunens standardkostnad för förskola, fritidshem och annan 
pedagogisk verksamhet. Utifrån indexet har sedan tillägg eller avdrag gjorts för 
socioekonomiska skillnader för barn i åldern 1-5 år. För 2022 är bidragsramen för 
Eslövs kommun 6 244 784 kronor. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Rekvirering av statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder i 

förskolan 2022 
 

Beredning 
Skolverket får endast fördela statsbidrag till kommuner, men kommunerna kan 
använda bidraget för insatser både inom kommunala och fristående förskolor. 
Fristående huvudmän för förskola eller förskolor kan inte söka bidraget. 
 
Statsbidraget får användas till att; 
- möjliggöra att barngrupperna har en storlek som överensstämmer med Skolverkets 
riktmärke för barngruppernas storlek i förskolan. 
- bibehålla eller rekrytera personal i förskolan. 
- kompetensutveckling för förskollärare och annan personal som arbetar i 
barngrupper i förskolan. 

Yrkanden 
Tony Ekblad (M) yrkar på att förvaltningen Barn och Utbildning får i uppdrag att till 
nämndens sammanträde i mars 2022 ta fram en plan för statsbidrag för 
kvalitetshöjande åtgärder inom förskolan 2022. 

Beslut 
- Statsbidraget kvalitetshöjande insatser i förskolan 2022 ska rekvireras. 

- Förvaltningen får i uppdrag att till nämndens sammanträde i mars 2022 ta fram en 
plan för statsbidraget kvalitetshöjande åtgärder inom förskolan 2022. 
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Beslutet skickas till  
Barn och Utbildning 

Paragrafen är justerad 
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§ 7    BoF.2021.2090 

Ansökan om statsbidrag för likvärdig skola 2022  

Ärendebeskrivning  
Skolverket har utlyst möjligheten att rekvirera statsbidraget Likvärdig skola för år 
2022. Bidraget kan användas till utökade och pågående insatser som stärker 
likvärdighet och/eller kunskapsutveckling i förskoleklassen, grundskolan och 
fritidshemmet. Bidragsramen har tagits fram utifrån ett socioekonomiskt index samt 
elevantalet hos varje huvudman. Indexet, som tagits fram av SCB, beräknar 
sannolikheten att en elev blir behörigt till gymnasieskolans nationella program. 
Exempel på variabler som ligger till grund för indexet är vårdnadshavarnas 
utbildningsnivå, ekonomisk bistånd till vårdnadshavare och året när eleven invandrat 
till Sverige. För 2022 är bidragsramen för Eslövs kommun 24,4 miljoner kronor. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Rekvirering av statsbidrag Likvärdig skola 2022 
 Plan för en skola med förbättrad likvärdighet i Eslövs kommun 2022 
 

Beredning 
En förutsättning för att erhålla statsbidraget är att en plan upprättas. Planen ska ange 
kommunens vilka insatser som bidraget ska finansiera samt en redogörelse för hur 
dessa stärker skolornas likvärdighet och/eller kunskapsutveckling. Att ha en plan för 
statsbidraget har varit en förutsättning sedan statsbidraget kunde börja att rekvireras 
år 2018, och inför varje ny rekvirering ska planen uppdateras. 
 
Enligt Skolverkets direktiv för planen 2022 ska denna innehålla: 
- Namn på insats 
- Kostnadspost (annan pedagogisk personal, annan skolledare, förebyggande och 
hälsofrämjande, kompetensutveckling, kompetensutveckling inom elevhälsoarbete, 
lärverktyg, personal i elevhälsan, rektor, studie- och yrkesvägledare, övrigt 
alternativt lärare, förskollärare och fritidspedagog med undervisning) 
- Skolform (fritidshem, förskoleklass och/eller grundskola) 
- Ny eller utökad insats 
- Beskrivning av insatsen 
- Beskrivning på vilket sätt insatsen bidrar till att stärka likvärdigheten och/eller 
kunskapsutvecklingen 
- Rekvirerat belopp för insatsen 

Planen kan revideras under bidragsåret och kostnader kan flyttas mellan insatserna 
utan att meddela Skolverket, så länge kommunen följer villkoren i förordningen. 
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Beslut 
- Plan för statsbidraget Likvärdig skola 2022 fastställs enligt bilaga. 
- Ansökan om statsbidraget Likvärdig skola 2022 skickas in till Skolverket. 

Beslutet skickas till  
Barn och Utbildning 

Paragrafen är justerad 
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§ 8    BoF.2021.0078 

Nämndsplan till barn- och familjenämndens internbudget 2022  

Ärendebeskrivning  
Kommunens budget 2022 samt flerårsplan 2023 till 2025 innehåller 
kommunövergripande verksamhetsbeskrivningar, och ingen budgetspecifik text finns 
för respektive nämnd. Till följd av detta har en nämndsplan till barn- och 
familjenämndens internbudget upprättats. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Antagande av nämndsplan intern budget 2022 
 Nämnndsplan för barn- och familljenämnden internbudget 2022 
 

Beredning 
I kommunens budget 2022 samt flerårsplan 2023 till 2025 anges 
kommunövergripande verksamhetsbeskrivningar för nästkommande år. Nämndsplan 
till barn- och familjenämndens internbudget 2022 har upprättats och planen 
innehåller nämndens måluppfyllelse, prioriteringar inom nämndens 
driftsbudget/intern budget samt satsningar i budget 2022. 

Beslut 
 - Nämndsplanen godkänns och läggs till barn- och familjenämndens internbudget för 
2022. 

Reservationer 
Sverigedemokraterna (SD) deltar inte i beslutet. 

Beslutet skickas till  
Barn och Utbildning 

Paragrafen är justerad 
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§ 9    BoF.2021.2060 

Svar på revisionsrapport - Granskning av kommunens hantering av 
riktade statsbidrag  

Ärendebeskrivning  
En granskning av kommunens hantering av riktade statsbidrag har genomförts på 
uppdrag av Eslövs kommuns förtroendevalda revisorer. Granskningsrapporten och 
revisionens missiv har översänts till barn- och familjenämnden med begäran om svar 
på vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av vad som framkommit i 
granskningen och de rekommendationer som lämnats. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Svar på revisionsrapport - Granskning av kommunens 

hantering av riktade statsbidrag 
 Missiv - Granskning av kommunens hantering av riktade statsbidrag 
 Rapport - Granskning av kommunens hantering av riktade statsbidrag 
 

Beredning 
Eslövs kommuns förtroendevalda revisioner har utifrån revisionsrapporten 
Granskning av kommunens hantering av riktade statsbidrag, bedömt att kontrollen 
över hanteringen av riktande bidrag kan stärkas. I granskningsrapporten anges 
rekommendationer för respektive granskad nämnd i syfte att tillse att hanteringen av 
riktade statsbidrag systematiseras, blir mindre personberoende och att 
ansvarsfördelningen tydliggörs. Revisonen önskar svar på vilka åtgärder som 
kommer vidtas utifrån de rekommendationer som anges i rapporten, samt när 
åtgärderna kommer vidtas. 
 
För barn- och familjenämnden finns följande rekommendationer i 
granskningsrapporten: 
- Fastställa en process för hanteringen av bidragen 
- Säkerställa att det finns en tydlig ansvarsfördelning i vem som ansvarar för att söka 
respektive bidrag samt när bidragen ska sökas och återrapporteras 
- Stärka den interna kontrollen avseende redovisningen av riktade bidrag 

Åtgärden som föreslås utifrån ovanstående rekommendationer är att en rutin 
upprättas för nämndens verksamheter där processen för hantering av riktade 
statsbidrag kommer beskrivas, ansvarsfördelningen för ansökan och återrapportering 
tydliggörs samt hur återrapporteringen av statsbidrag kvalitetssäkras och 
kontrolleras. Rutinen kommer upprättas så snart som möjligt och uppföljning av 
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rutinen kommer ske i december 2022 som en process i nämndens interna 
kontrollplan. 

Beslut 
- Föreslagen åtgärd genomförs och följs upp via barn- och familjenämndens intern 
kontrollplan i december 2022. 
- Svar på revisionsrapporten överlämnas till kommunstyrelsen och Eslövs kommuns 
förtroendevalda revisorer. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
Kommunrevisionen 

Paragrafen är justerad 
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§ 10    BoF.2021.2091 

Internkontrollplan för ansvarsfördelning vid sökande av statsbidrag 
samt återrapportering och redovisning av statsbidrag  

Ärendebeskrivning  
I revisionsrapporten avseende granskning av kommunens hantering av riktade 
statsbidrag som upprättats i augusti 2021, rekommenderas barn- och familjenämnden 
att stärka den interna kontrollen avseende redovisning av riktade statsbidrag samt att 
säkerhetsställa att det finns entydig ansvarsfördelning i vem som ansvarar för att 
söka respektive statsbidrag samt när bidragens ska sökas och återrapporteras. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Tillägg i intern kontrollplan 2022 avseende ansvarsfördelning 

för ansökan och återrapportering av statsbidrag 
 Intern kontrollplan 2022 för barn- och familjenämnden 
 

Beredning 
På uppdrag av kommunens revisorer genomfördes under 2021 en granskning av 
kommunens hantering av riktade statsbidrag. I denna rekommenderades barn- och 
familjenämnden att stärka den interna kontrollen avseende redovisning av riktade 
statsbidrag samt att säkerhetsställa att det finns en entydig ansvarsfördelning i vem 
som ansvarar för att söka respektive statsbidrag samt när bidragens ska sökas och 
återrapporteras. Till följd av dessa rekommendationer, läggs processen 
Ansvarsfördelning för ansökan och återrapportering av statsbidrag till i nämndens 
interna kontrollplan för 2022. 

Beslut 
- Processen Ansvarsfördelning för ansökan och återrapportering av statsbidrag läggs 
till i den interna kontrollplanen för 2022. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 11    BoF.2021.2002 

Måltidsöverenskommelse förskola 2022  

Ärendebeskrivning  
Barn- och familjenämndens överenskommelse med Servicenämnden avseende 
måltider för förskolan löpte ut den 31 december 2021. I överenskommelsen ingår 
kvalitetsdeklaration, villkor, förskolans bemanning och prislista. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Måltidsöverenskommelse för förskolan 2022 
 

Beredning 
Nuvarande överenskommelse föreslås förlängas med oförändrade villkor från och 
med 1 januari 2022 tills nya överenskommelser utarbetats, dock som längst till den 
31 december 2022. 

Prisuppräkning om 2 procent kommer ske i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 
om budget 2022. Barn- och familjenämnden har erhållit budgetkompensation för 
denna ökning. 

Beslut 
- Befintlig måltidsöverenskommelsen med Servicenämnden för förskolan godkänns 
från och med den 1 januari 2022. 
- Förvaltningschefen ges i uppdrag att underteckna måltidsöverenskommelsen. 

Beslutet skickas till  
Servicenämnden 

Paragrafen är justerad 
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§ 12    BoF.2021.2003 

Måltidsöverenskommelse grundskola 2022  

Ärendebeskrivning  
Barn- och familjenämndens överenskommelse med Servicenämnden avseende 
måltider för grundskolan och fritidshem löpte ut den 31 december 2021. I 
överenskommelsen ingår kvalitetsdeklaration, villkor och prislista. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Måltidsöverenskommelse för grundskolan 2022 
 

Beredning 
Nuvarande överenskommelse föreslås förlängas med oförändrade villkor från och 
med den 1 januari 2022 tills nya överenskommelser utarbetats, dock längst till och 
med den 31 december 2022. 

Prisuppräkning om 2 procent kommer ske i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 
om budget 2022. Barn- och familjenämnden har erhållit budgetkompensation för 
denna ökning. 

Beslut 
- Befintlig måltidsöverenskommelsen med Servicenämnden för grundskolan och 
fritidshem godkänns från och med den 1 januari 2022. 
- Förvaltningschefen ges i uppdrag att underteckna måltidsöverenskommelsen. 

Beslutet skickas till  
Servicenämnden 

Paragrafen är justerad 
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Barn- och familjenämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 13    BoF.2021.2044 

Revidering av barn- och familjenämndens delegeringsordning 
avseende delegat för överenskommelse med annan kommun om 
interkommunal ersättning  

Ärendebeskrivning  
Delegaten i delegationsordningens nummer F36 a Överenskommelse med annan 
kommun om interkommunal ersättning, behöver ändras för att underlätta arbetet med 
interkommunala elever. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Revidering av barn- och familjenämndens delegeringsordning 

avseende delegat för överenskommelse med annan kommun om interkommunal 
ersättning 

 Bilaga - Ändring delegationsordningen F36 
 

Beredning 
Det finns behov att ändra delegat i delegationsordningen under punkten F36 a 
Överenskommelse med annan kommun om interkommunal ersättning – a: för elev 
som går i förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och/eller fritidshem i 
annan kommun. Delegaten behöver ändras från ekonomiassistent till handläggare av 
interkommunala ersättningar, då denna arbetsuppgift kan ha flera handläggare samt 
att titeln på den som hanterar de interkommunala ersättningarna kan variera utifrån 
arbetssituation och arbetsbelastning. 

Beslut 
- Ändring av delegat i delegationsordningen under punkt F36 a från ekonomiassistent 
till handläggare av interkommunala ersättningar godkänns. 

Beslutet skickas till  
Handläggare för interkommunala ersättningar 

Paragrafen är justerad 
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§ 14    BoF.2021.2001 

Översiktlig information om sekretess, tystnadsplikt, meddelarfrihet för 
anställda, förtroendevalda eller uppdragstagare i Eslövs kommun 2022  

Ärendebeskrivning  
För att säkerställa att reglerna för sekretess, tystnadsplikt och meddelarfrihet är 
implementerade i kommunen får barn- och familjenämnden information om vad som 
gäller för anställda, förtroendevalda och uppdragstagare i Eslövs kommun. 

Informationen kommer att behandlas av alla nämnder i kommunen en gång om året. 

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

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

meddelarfrihet för anställda, förtroendevalda eller uppdragstagare i Eslövs 
kommun 

 Sekretessförbindelse för anställda, förtroendevalda eller uppdragstagare i Eslövs 
kommun 

 

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

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

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

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

Beslutet skickas till  
Kommunledningskontoret, Juridiska avdelningen 

Paragrafen är justerad 
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Barn- och familjenämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 15    BoF.2022.0041 

Redovisning av delegeringsbeslut  

Ärendebeskrivning  
Redovisning av delegeringsbeslut för december 2021/januari 2022. 

Beslutsunderlag 
 Redovisning av delegeringsbeslut december 2021/januari 2021 
 Delegeringslista IFO 2101201-211231 
 Delegerinslista Familjerätt 211201-211231 
 Rapport över kränkande särbehandling december 2021 
 

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

2021, § 290 
Övervägande enligt 13 § LVU vid placering jml 2 § LVU 

2021, § 291 
Omprövning av vård enligt 3 § LVU 

2021, §§ 292-295 
Begäran om förlängd utredningstid enligt 11 kap 2 § SoL 

2021, § 296 
Placering utanför det egna hemmet enligt enligt 4 kap 1 § SoL 

2021, §§ 297-299 
Redovisning av ordförandebeslut 
 
2021, §§ 300-302 
Dom från Förvaltningsrätten i Malmö för kännedom 

2022, §§ 2-4 
Ansökan om fullgörande av skolplikt på annat sätt 

2022, § 9 
Dom för kännedom 

2022, §§ 10-12 
Redovisning av ordförandebeslut 
 
Övriga delegationsbeslut; 
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BoF.2021.2017-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
BoF.2021.2018-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
BoF.2021.2019-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
BoF.2021.2020-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
BoF.2021.1000-85 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
BoF.2021.2030-2 Anmälan om upprepad eller längre frånvaro för elev vid 
Källebergsskolan 
BoF.2021.0032-24 Ordförandebeslut om distansundervisning årskurs 4 Marieskolan 
BoF.2021.2042-1 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp, Fridebo förskola 
BoF.2021.0450-9 Avstängning enligt AB § 10 mom.2 
BoF.2021.1998-4 Yttrande - SI 2021:7933 
BoF.2021.0483-17 Kompletterande yttrande gällande anmälan mot 
Norrevångsskolan F-6 
BoF.2021.1977-3 Tilldelningsbeslut i offertförfrågan av lekhus till barn 
BoF.2021.0576-4 Anmälan om upprepad eller längre frånvaro för elev vid 
Källebergsskolan 
BoF.2021.2077-2 Anmälan om upprepad eller längre frånvaro för elev vid Nya Östra 
skolan 
BoF.2021.1000-86 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
BoF.2021.2083-1 Anställningsbeslut 
BoF.2021.1000-87 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
BoF.2021.2089-1 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp, Ekebacken 
BoF.2021.2099-2 Anmälan om upprepad eller längre frånvaro för elev vid 
Källebergsskolan 
BoF.2021.2100-2 Anmälan om upprepad eller längre frånvaro för elev vid 
Källebergsskolan 
BoF.2021.2113-1 Anställningsbeslut, Frideboförskola, Barnskötare 
BoF.2021.2118-1 Anmälan om upprepad eller längre frånvaro för elev vid 
Marieskolan 
BoF.2021.2119-1 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp, Västra Skolan 
BoF.2021.1000-88 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
BoF.2021.2022-3 Tilldelningsbeslut i offertförfrågan av skrivbordscykel 
BoF.2021.2109-2 Anmälan om upprepad eller längre frånvaro 
BoF.2021.0032-25 Ordförandebeslut om distansundervisning för årskurs 2A Västra 
skolan 
BoF.2021.0032-26 Ordförandebeslut om distansundervisning för årskurs 2B Västra 
skolan 
BoF.2021.2128-1 Beslut om avslag av tilläggsbelopp, Silviaskolan 
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Barn- och familjenämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

BoF.2021.2134-1 Anställningsbeslut 
BoF.2021.2136-1 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp, Norrevång F-6 
BoF.2021.2137-1 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp, Norrevång F-6 
BoF.2021.2142-1 Ansökan om skolskjuts (för ej automatiskt berättigad elev) samt 
beslut 
BoF.2021.2150-1 Anställningsbeslut för lärare vid Ölyckeskolan 7-9 
BoF.2021.2156-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
BoF.2021.2157-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
BoF.2021.1000-89 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
BoF.2021.1000-90 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
BoF.2021.2187-1 Anmälan om upprepad eller längre frånvaro för elev vid 
Källebergsskolan 
BoF.2021.0450-11 Avstängning enligt AB § 10 mom.2 
BoF.2021.2189-2 Anmälan om upprepad eller längre frånvaro för elev vid Nya Östra 
skolan 
BoF.2021.2152-2 Anmälan om upprepad eller längre frånvaro 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 16   

Anmälningar för kännedom  

 
BoF.2021.2030-2 Anmälan om upprepad eller längre frånvaro för elev vid 

Källebergsskolan 

BoF.2021.2041-1 Lokalt kollektivavtal om flextid inom fältverksamheten, Barn 
och Utbildning 

BoF.2021.2041-3 Lokalt kollektivavtal om flextid inom fältverksamheten, Barn 
och Utbildning 

BoF.2021.2041-2 Bestämmelser för flextid inom fältverksamheten, Barn och 
Utbildning 

BoF.2021.2043-1 Information om uppräkning av arvode till kommunalråd och 
övriga förtroendevalda i kommunen samt till förtroendevalda i 
kommunala bolag 

BoF.2021.2043-2 Bilaga 1 Års- och timarvoden för förtroendevalda i Eslövs 
kommun 2022 

BoF.2021.2043-3 Bilaga 2 - Arvoden för förtroendevalda inom de kommunala 
bolagen inför årsstämmorna 2022 

BoF.2021.2056-1 Utredning av IT-funktionen i Eslövs kommun 

BoF.2021.2056-2 Rapport IT-funktionen Eslövs kommun. 

BoF.2021.0576-4 Anmälan om upprepad eller längre frånvaro för elev vid 
Källebergsskolan 

BoF.2021.2066-1 Yttrande över remiss av SOU 2021:69 En sjukförsäkring med 
prevention, rehabilitering och trygghet 

BoF.2021.2066-2 Yttrande över remiss av SOU 2021:69 En sjukförsäkring med 
prevention, rehabilitering och trygghet 

BoF.2021.2066-3 En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet - 
del 1 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

BoF.2021.2066-5 Remiss av SOU 2021_69 En sjukförsäkring med prevention, 
rehabilitering och trygghet 

BoF.2021.2066-4 En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet - 
del 2 

BoF.2021.2067-1 Antagande av riktlinjer för behandling av personuppgifter i 
Eslövs kommun 

BoF.2021.2067-2 Riktlinjer Behandling av personuppgifter antagen av 
kommunstyrelsen 2021-11-30 

BoF.2021.2077-2 Anmälan om upprepad eller längre frånvaro för elev vid Nya 
Östra skolan 

BoF.2021.2078-1 Årlig lägesrapport 2021 för integration av nyanlända i Eslövs 
kommun 

BoF.2021.2078-2 Lägesrapport 2021 avseende integration av nyanlända i Eslövs 
kommun 

BoF.2021.2078-3 Lägesbild avseende Eslövs kommuns beredskap och kapacitet i 
mottagandet av nyanlända, asylsökande och ensamkommande 
barn och unga under 2021 (jan-okt) 

BoF.2021.0078-13 Antagande av budget 2022 samt flerårsplan 2023-2025 

BoF.2021.2081-1 Expediering Avsägelse från Mirjana Momiroska (S) från 
uppdraget som ersättare i barn- och familjenämnden samt 
fyllnadsval 

BoF.2021.0554-24 Antagande av operativ lokalförsörjningsplan 2022-2026 

BoF.2021.0554-25 Antagen operativa lokalförsörjningsplan 2022-2026 

BoF.2021.0078-14 Antagen budget 2022 samt flerårsplan 2023-2025 

BoF.2021.2093-1 Antagande av riktlinje för styrdokument i Eslövs kommun 

BoF.2021.2093-2 Antagen riktlinje för styrdokument i Eslövs kommun 

BoF.2021.0155-3 Utredning vid omfattande frånvaro - Nivå 5 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

BoF.2021.2099-2 Anmälan om upprepad eller längre frånvaro för elev vid 
Källebergsskolan 

BoF.2021.2100-2 Anmälan om upprepad eller längre frånvaro för elev vid 
Källebergsskolan 

BoF.2021.2101-2 Anmälan om upprepad eller längre frånvaro för elev vid 
Källebergsskolan 

BoF.2021.2104-1 Planering av resultatdialoger för 2022 

BoF.2020.0096-7 Delredovisning 2 - 21-12-15 

BoF.2020.0096-8 Delredovisning 2, 21-12-15 

BoF.2021.2107-1 Förhyrning av externa tillfälliga förskolelokaler på väster i 
Eslövs tätort 

BoF.2021.2107-2 Hyresavtal med avtalsnummer 23111003 

BoF.2021.2107-4 Barn och Utbildnings beslut att godkänna avtal för extern 
förhyrning 2021-12-13. Ej underskrivet 

BoF.2021.2107-3 Kalkyl extern inhyrd förskola väster 

BoF.2021.0494-5 Underrättelse om granskning detaljplan för fastigheten Falken 
10 i Eslöv 

BoF.2021.0411-8 Protokoll 

BoF.2021.1396-2 Protokoll, Rådet för Hälsa och Trygghet 2021-09-29 

BoF.2021.1276-4 Revidering av Barn- och familjenämndens reglemente i 
samband med överföring av skolbiblioteksverksamhet  2022-01-
01 

BoF.2021.1452-8 Förflyttning av ansvaret för skolbiblioteksverksamheten från 
Kultur och Fritid till Barn och Utbildning fr o m 1/1 2022 

BoF.2021.2081-2 Kommunfullmäktiges beslut §154 - Ny ersättare i barn- och 
familjenämnden 

BoF.2021.1119-5 §153 KF Motion från Fredrik Ottesen (SD) med flera om att 
införa språkkrav i välfärden 
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BoF.2021.2165-1 Anmälan om upprepad eller längre frånvaro för elev vid 
Norrevångsskolan 7-9 

BoF.2021.2168-1 Anmälan om upprepad eller längre frånvaro för elev vid 
Norrevångsskolan 7-9 

BoF.2021.2174-1 Beslut om avstängning för elev vid Norrevångsskolan 7-9 

BoF.2021.2189-2 Anmälan om upprepad eller längre frånvaro för elev vid Nya 
Östra skolan 

BoF.2021.2152-2 Anmälan om upprepad eller längre frånvaro 
 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 

28 ( 28 )


	71ca66bd-0620-419b-bea8-ab416965e413.docx
	Innehåll
	Beredning
	Beslut
	Beslutet skickas till
	Beslut
	Beredning
	Beslut
	Beslutet skickas till
	Beredning
	Beslut
	Beslutet skickas till
	Beredning
	Yrkanden
	Beslut
	Beslutet skickas till
	Beredning
	Beslut
	Beslutet skickas till
	Beredning
	Beslut
	Reservationer
	Beslutet skickas till
	Beredning
	Beslut
	Beslutet skickas till
	Beredning
	Beslut
	Beslutet skickas till
	Beredning
	Beslut
	Beslutet skickas till
	Beredning
	Beslut
	Beslutet skickas till
	Beredning
	Beslut
	Beslutet skickas till
	Beredning
	Beslut
	Beslutet skickas till
	Beredning
	Beslut
	Beslut



