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Övriga närvarande Anton Johansson (nämndsekreterare) 

Kerstin Melén-Gyllensten  (förvaltningschef) 
Jörgen Larsson  (avdelningschef) 
Helena Tauson (förvaltningsekonom) 
Erik Lensell (lokalsamordnare) §§45-49 
Ulrika Narling (avdelningschef) §§45-47 
Veronica Josefsson (rektor Ekenässkolan) §§45-46 

  
Utses att justera Jasmina Muric (C) 
  
Justeringens plats o tid Stadshuset, Eslövs kommun, 2022-04-22   
  
Protokollet omfattar §§45-49, §§51-59 
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§ 45  

Val av protokolljusterare  

Jasmina Muric (C) utses att jämte ordförande justera protokoll från dagen 
sammanträde. Cvetanka Bojcevska (SD) ersätter vid förhinder. 
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§ 46  

Verksamhetsinformation  

- Rektor för Ekenässkolan, Veronica Josefsson, informerar om renoveringen och 
ombyggnad av Ekenässkolan. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

 

  

5 ( 36 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2022-04-20 

 

Barn- och familjenämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 47    BoF.2022.0020 

Skolbiblioteksplan för Eslövs kommun 2022-2023  

Ärendebeskrivning  
Ansvaret för skolbiblioteksverksamheten i Eslövs kommun har den 1 januari 2022 
flyttats från kultur- och fritidsnämnden till barn- och familjenämnden och gymnasie- 
och vuxenutbildningsnämnden. Skollagen anger att alla skolor och skolformer ska ha 
tillgång till ett skolbibliotek till stöd för elever och lärare. En skolbiblioteksplan blir 
det gemensamma styrdokumentet för att skapa en målinriktad, kvalitativ och 
likvärdig skolbiblioteksverksamhet. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Eslövs kommuns skolbiblioteksplan 
 Skolbiblioteksplan Eslövs kommun 2022-2023 
 

Beredning 
Genom att barn- och familjenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, 
tar över ansvaret för skolbiblioteksverksamheten kan en tydligare pedagogiskt 
inriktningen av skolbiblioteken genomdrivas. Målet med skolbiblioteksplanen är 
primärt två: 1) att bidra till elevers utveckling inom språk- och läsutveckling och 
medie- och informationskunnighet (MIK) och 2) att skolbiblioteken blir en 
integrerad del av skolans pedagogiska verksamhet. 

Skolbiblioteksplanen lyfter innehållsligt verksamheten i skolbiblioteken och hur 
skolorna därigenom kan skapa likvärdighet. Bland annat lyfter planen att 
skolbiblioteken ska ha lokal, bestånd, teknik och bemanning i enlighet med skollagen 
och motsvara de enskilda skolornas behov. Planen lyfter rektors ansvar att säkerställa 
att skolbiblioteken används som en del i undervisningen för att stärka elevernas 
språkliga förmåga och digitala kompetens. 

Dessutom lyfter skolbiblioteksplanen att skolbiblioteken ska ingå i det systematiska 
kvalitetsarbetet (RAN). Som en del i kvalitetsarbetet ska varje skola upprätta en 
handlingsplan för hur målen för skolbiblioteksplanen ska uppnås. 

Beslut 
- Skolbiblioteksplan för Eslövs kommun 2022-2023 antas. 
- Skolbiblioteksplanen följs upp på sammanträde med barn- och familjenämnden 
under andra halvåret 2023. 

Beslutet skickas till  
Barn och Utbildning 
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§ 48    BoF.2022.0007 

Yttrande över remissversion av operativ lokalförsörjningsplan 2023-
2027  

Ärendebeskrivning  
Lokalförsörjningsprocessen i Eslövs kommun är rullande och sammanlänkad med 
budgetprocessen. En lokalförsörjningsplan antas årligen av kommunfullmäktige när 
budgeten är beslutad. Lokalförsörjningsplanen ska revideras årligen och avsikten är 
att uppdatera den operativa delen av gällande lokalförsörjningsplan utifrån 
förändringar i befolkningsutvecklingen, mer detaljerade planeringsunderlag med 
mera. Förhoppningen är att det ska räcka med mindre förändringar jämfört med den 
nyss antagna planen. Första steget i arbetet med revidering av planen är att de olika 
förvaltningarna tar fram ett underlag för sina delar av lokalförsörjningen, som sedan 
ligger till grund för framtagandet av ett förslag till en kommungemensam plan. 
Denna tjänsteskrivelse är barn- och familjenämndens svar på remissversionen som 
remitterats från kommunstyrelsen till alla nämnder. Det färdiga förslaget till 
Lokalförsörjningsplan kommer efter färdigställande att utgöra ett av underlagen i 
kommunens budgetarbete. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Yttrande över remissversion av operativ 

Lokalförsörjningspkan 2023 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 39, 2022 Remissversion av operativ 

lokalförsörjningsplan 2023-2027 
 Remissversion lokalförsörjningsplan 2023-2027 
 

Beredning 
Det underlaget som barn- och familjenämnden i tidigare skede lämnade ifrån sig är 
nu inskrivet i denna remissversion. Sedan underlaget lämnades in av barn- och 
familjenämnden senast har två projekt fått nya förutsättningar. 

Flyingeskolan har haft en kraftigare tillströmning av elever än förväntat och har brist 
på lokaler. Etapp 1 som genomförs nu på skolan kommer stå klart i år. Etapp 2 som 
handlar om en kapacitetsökning är planerad till 2026. Utifrån underlaget att det redan 
idag råder brist på lokaler förslår vi att en utredning startas år 2023 och om 
utbyggnad planeras till år 2024. 

Fridasroskolan ska enligt nuvarande lokalförsörjningsplan byggas om år 2026-2027. 

Den operativa lokalförsörjningsplanen beskriver att skolan ska moderniseras och 
verksamhetsanpassas. Det är av största vikt att det grundligt utreds om det finns 
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förutsättningar att skolan efter ombyggnad av befintliga lokaler kan leva upp till 
kraven vi ställer på en modern grundskola idag. Om det inte finns förutsättningar bör 
andra alternativ övervägas. 

Oberoende utfallet av utredningen kring lokalernas förutsättningar behöver åtgärder 
vidtas snarast i Fridasroskolans lokaler. Det handlar om att öka säkerhet och trygghet 
för elever och personal på skolan. Idag delar skolan och allmänhet utrymme i den så 
kallade glasgatan i huskomplexet Gårdsåkra. En uppdelning av glasgatan behövs för 
att öka tryggheten för elever och personal. Även skolgården behöver en tydligare 
avgränsning gentemot omgivning för att inte riskera att elever lämnar skolområdet 
utan att personal uppmärksammar det. Dessa åtgärder kan inte vänta till år 2026 och 
bör utredas och finansieras omgående. 

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

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
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§ 49    BoF.2022.0197 

Initiativärende till barn- och familjenämnden från Centerpartiet (C) om 
att ta fram förslag på riktlinjer på hur förskolor och skolor ska se ut  

Ärendebeskrivning  
Jasmina Muric (C) har den 16 februari 2022 inkommit med initiativärende till barn- 
och familjenämnden. Ärendet avser att nämnden ger uppdrag till förvaltningen att ta 
fram förslag på riktlinjer på hur förskolor och skolor ska se ut samt att dessa ska 
presenteras inför nämnden för vidare diskussion och antagande. Barn- och 
familjenämnden beslutade den 16 februari 2022 att skicka initiativärendet för 
beredning av förvaltningen innan ärendet avgörs. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Svar på Centerpartiets initiativärende om att ta fram förslag på 

riktlinjer för hur förskolor och skolor ska se ut 
 Funktionsprogram framtaget av Sveriges kommuner och regioner 
 Lokalprogram för skolan 
 Lokalprogram för förskolan 
 Lokalförsörjningsplan 2021-2025 
 

Beredning 
Förskolans lokaler 
I arbetet med att skapa funktionella lokaler för våra förskolors verksamheter utgår vi 
från förvaltningens aktuella lokalprogram. Vi nybyggnation har vi också utgått från 
det funktionsprogram som är framtaget på uppdrag av Sveriges kommuner och 
regioner (SKR) och som i sin tur ligger till grund för det ramavtal vi kan avropa från 
vid nybyggnation. Blåsippan och Violen är två förskolor som nu byggs i Eslövs 
kommun där projekteringen utgått från SKR:s funktionsprogram. Även den 
planerade Vitsippan är planerad utifrån samma funktionsprogram. Varken våra egna 
lokalprogram eller SKR:s funktionsprogram är antagna i barn- och familjenämnden. 
Dokumenten hanteras i vårt arbete vid kravställning på lokaler som referensmaterial 
och inte som måste-krav vilket ger oss möjlighet att göra avsteg från dokumenten. 
Fördelen med att kunna göra avsteg från dokumenten är att behoven och 
förutsättningarna för de olika verksamheterna kan se olika ut. Det kan exempelvis 
finnas tillgång till lokaler och resurser nära förskolan i form av offentligt bibliotek 
eller idrottshall som gör att samma funktion inte behöver finnas på den enskilda 
förskolan. 
 
Skolans lokaler 

10 ( 36 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2022-04-20 

 

Barn- och familjenämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

I arbetet med att skapa funktionella lokaler för våra skolor utgår vi från 
förvaltningens aktuella lokalprogram. Vid större ombyggnad av skolor, som 
exempelvis Västra skolan står inför, utgår vi från det centrala lokalprogrammet och 
tar tillsammans med skolan, dess ledning, lärare och elever fram en lokal variant. 
Även för skolans del hanteras således lokalprogrammet som referensmaterial och 
inte en kravlista. Det är för att varje skola har sina individuella utmaningar och 
resurser i närmiljön och behöver ha en unik projektering. 

Strategisk lokalförsörjning i Eslövs kommun 
Lokalförsörjningsplanen för 2021-2025 innehöll förutom den operativa delen, i 
kapitel två, även förutsättningar för Eslövs kommuns lokalförsörjning. I kommunens 
styrgrupp för lokaler har det bestämts att kommande lokalförsörjningsplaner bara ska 
innehålla den operativa delen och att övergripande styrdokument ska tas fram i egen 
ordning. 
 
Arbetet med att ta fram de övergripande styrdokumenten för lokalfrågorna pågår men 
det återstår en hel del arbete innan dessa är klara. Detta gör att operativa 
lokalförsörjningsplanen 2022-2026 bara ersätter den operativa delen av LFP 2021-
2025, som finns i del 2. De delar som inte ersätts av den operativa 
lokalförsörjningsplanen 2022-2026 kommer därmed att gälla fram till dess att de 
övergripande styrdokumenten antas. 

Beslut 
- Barn- och familjenämnden anser initiativärendet besvarat. 

Beslutet skickas till  
Barn och Utbildning 
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§ 51    BoF.2022.0015 

Vårprognos för barn- och familjenämnden 2022  

Ärendebeskrivning  
Barn- och familjenämnden ska upprätta en vårprognos avseende verksamheternas 
ekonomiska utfall till och med mars samt en prognos för resterande del av året. 
Vårprognosen omfattar även helårsprognoser för verksamhetsmått och investeringar. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Vårprognos 2022 för barn- och familjenämnden 
 Vårprognos 2022 för barn- och familjenämnden 
 Vårprognos 2022 för barn- och familjenämnden - Tabellbilaga 
 

Beredning 
Redovisningen för barn- och familjenämndens verksamheter för årets första kvartal 
visar på ett överskott om 7,5 miljoner kronor. Överskottet återfinns inom de flesta av 
nämndens verksamheter och beror på att vissa större kostnader som till exempel för 
skolmåltider ännu ej fakturerats samt att flera interkommunala kostnader saknas i 
utfallet. 

Helårsprognosen förväntas bli en budget i balans för barn- och familjenämnden, där 
verksamheten för barn- och ungdomsvård prognostiseras med ett underskott till följd 
av fler familjehemsplaceringar och dyrare institutionsplaceringar. Verksamheterna 
fritidshem, förskoleklass och grundskola prognostiserar tillsammans ett överskott 
med anledning av att tillfälliga statsbidrag tilldelats skolenheterna. 

Antalet barn inom förskolan och elever i fritidshemmen är mycket osäkert inför 
hösten, men prognostiseras att bli lägre än budgeterat. Elever i förskoleklass och 
grundskolan förväntas bli som budgeterat. Nämndens anslag för investeringar 
kommer användas under året. 

Beslut 
- Barn- och familjenämnden hemställer hos kommunstyrelsen om tillkommande 
investeringsbudget för inventarier till Norrevångsskolan f-6, Norrebo förskola och 
Häggebo förskola. 
- Barn- och familjenämnden föreslår kommunstyrelsen att budgetväxlingen avseende 
personalkostnad för skolbibliotek om 0,23 miljoner kronor från kultur- och 
fritidsnämnden till barn- och familjenämnden ska göras. 
- Upprättad vårprognos för 2022 överlämnas till kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
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§ 52    BoF.2022.0325 

Revidering av barn- och familjenämndens delegeringsordning 
avseende beslut om eftergift av ersättningsskyldighet och beslut om att 
inte lämna ut allmän handling  

Ärendebeskrivning  
Revidering av delegeringsordningen. Uppdatering av delegater i utvalda 
delegationsnummer, G22 samt J3 – J7. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; revidering av barn- och familjenämndens delegeringsordning 
 Barn- och familjenämndens delegeringsordning G22 samt J3 – J7, förslag till 

beslut 
 

Beredning 
Beslut om eftergift av ersättningsskyldigheten 
För att minska arbetsbördan för socialsekreterare och barnsekreterarna föreslås att 
även att administrativ assistent ska ha delegation på att fatta beslut om eftergift av 
ersättningsskyldighet enligt 8 kap. 1 § 2 st Socialtjänstlagen (2001:453) om beloppet 
understiger 300 kr/månaden. Detta avser en ändring i delegeringsordningens nummer 
G22, se bifogat förslag. 
 
Beslut om att inte lämna ut allmänna handlingar 
Mot bakgrund av att tidigare administrativ chef för Barn och Utbildning har slutat 
och den nya tjänsten administrativ controller har tagit över delar av dennes 
arbetsuppgifter föreslås att administrativ chef utgår från delegationsnumren J3 – J6 
och att administrativ controller får motsvarande delegation. 
 
Gällande delegationen avseende att lämna ut sekretessbelagda uppgifter till annan 
myndighet om detta är nödvändigt för fullgörande av myndighetens verksamhet (J7) 
utökas den till att, utöver socialsekreterare, även gälla jurist, avdelningschef och 
administrativ controller. Detta för att fler av förvaltningens verksamhetsområden 
berörs av sådana situationer och då bör inte socialsekreterarna ta beslut på 
arbetsområden utanför resursenheten, utan andra yrkeskategorier. 
 
I korthet innebär de justerade delegationsnumren en rätt att fatta beslut om att inte 
lämna ut olika typer av allmänna handlingar och uppgifter samt att lämna ut 
uppgifter med förbehåll som inskränker den enskildes rätt att lämna uppgiften vidare 
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eller utnyttja den (J5) samt utlämnande av sekretessbelagda uppgifter till annan 
myndighet om detta är nödvändigt för fullgörande av myndighetens verksamhet (J7). 

Beslut 
- Revidering av delegeringsordningen i enlighet med förslagen i dokumentet Barn- 
och familjenämndens delegeringsordning, förslag till beslut godkänns. 

Beslutet skickas till  
Barn och Utbildning 

 

  

15 ( 36 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2022-04-20 

 

Barn- och familjenämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 53    BoF.2022.0133 

Revidering av barn- och familjenämndens delegeringsordning 
avseende beviljande av skolskjuts  

Ärendebeskrivning  
Delegaten i delegationsordningens nummer F30 Beslut om skolskjuts barn eller elev, 
behöver ändras för att underlätta skolskjutsadministrationen. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Revidering av delegat i delegationsordning avseende 

skolskjuts för barn eller elev 
 Bilaga - Ändring delegationsordningen F30 
 

Beredning 
Det finns behov att ändra delegat i delegationsordnings punkt F30 Beslut om 
skolskjuts barn eller elev. Delegaten behöver ändras från avdelningschef till 
skolskjutssamordnare, för att effektivisera och underlätta arbetet med 
skolskjutsadministrationen. 

Beslut 
- Ändring av delegat i delegationsordningens punkt F30 från avdelningschef till 
skolskjutssamordnare godkänns. 

Beslutet skickas till  
Skolskjutssamordnare 
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§ 54    BoF.2022.0191 

Barn- och familjenämndens yttrande över revisionens granskning av 
kommunens avtalshantering  

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

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Yttrande över revisionens granskning av kommunens 

avtalshantering 
 Granskningsrapport avtalshantering 
 Granskning av kommunens avtalshantering - Missiv avtalshantering 
 Yttrande över revisionens granskning av kommunens avtalshantering 
 

Beredning 
Eslövs kommuns förtroendevalda revisioner har utifrån revisionsrapporten 
Granskning av kommunens avtalshantering bedömt att kunskapen om rådande 
riktlinjer och rutiner ut i verksamheterna behöver stärkas. Därtill kan 
avtalsuppföljning och arbetet med avvikelserapportering förbättras. I 
granskningsrapporten anges rekommendationer för alla nämnder i syfte att tillse att 
hanteringen av avtal systematiseras, rutiner och riktlinjer efterlevs och att 
nödvändiga uppföljningar och avvikelserapporteringar sker och kontrolleras. 

I det bifogat förslag till yttrandet redovisas de åtgärder som Barn och Utbildning 
kommer att vidta för att försäkra avtalshanteringen inom förvaltningens 
verksamheter. Av yttrande framgår att genomgång och kartläggning av befintliga 
rutiner och riktlinjer behövs för att försäkra kunskaperna bland förvaltningens 
ledningsgrupp och stödfunktioner. Med anledning av vad som framkommit i 
granskningsrapporter kommer förvaltningen även att förtydliga rutiner för registrator 
och andra som registrerar avtal i nämndens diarie- och ärendehanteringssystem. 

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

Beslutet skickas till  
Revisionen 
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§ 55    BoF.2022.0018 

Uppföljning av personalens hälsotal 2021  

Ärendebeskrivning  
Hälsotalen för medarbetarna inom barn- och familjenämndens verksamheter 
redovisas årligen. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Uppföljning av personalens hälsotal 2021 
 Uppföljning av personalens hälsotal 2021 
 

Beredning 
Arbetet med att förbättra hälsotalen är en viktig fråga för Eslövs kommun som 
arbetsgivare. På grund av den rådande pandemin och de restriktioner alla behövt 
förhålla sig till har det under båda åren 2020 och 2021 varit ett större fokus på 
arbetsmiljöfrågor och sjukfrånvaro än någonsin, men på ett annat sätt än 
verksamheterna varit vana vid. Medarbetare och chefer har tillsammans jobbat hårt 
för att finna lösningar på de utmaningar det exempelvis inneburit att minska risken 
för smitta samtidigt som verksamheten ska fortgå. Det totala hälsotalet för 
verksamheterna inom barn- och familjenämnden har återhämtat sig något från 
fjolårets ganska stora nedgång. Det är tydligt att hälsotalet även för 2021 har 
påverkats av coronapandemin då det är i verksamheter med kontaktnära yrken den 
stora sjukfrånvaron återfinns. 

Beslut 
- Uppföljningen av personalens hälsotal för 2021 läggs med godkännande till 
handlingarna. 

Beslutet skickas till  
Barn och Utbildning 
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§ 56    BoF.2022.0326 

Val av ny ersättare till barn- och familjenämndens arbetsutskott  

Ärendebeskrivning  
Barn- och familjenämndens arbetsutskott består av tre ledamöter och tre ersättare. 
Tidigare ersättare Marcus Quist (M) har avsagt sig sitt uppdrag. 

Beredning 
Barn- och familjenämnden har att utse ny ersättare till sitt arbetsutskott. 

Yrkanden 
David Westlund (S) yrkar på att Amila Pasic (S) väljs in som ny ersättare i barn- och 
familjenämndens arbetsutskott. 

Beslut 
- Amila Pasic (S) utses som ny ersättare i barn- och familjenämndens arbetsutskott. 

Beslutet skickas till  
Barn och Utbildning 
Löneenheten 
Förtroendemannaregistret 
Amila Pasic (S) 
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§ 57  

Förvaltningschefen informerar  

Förvaltningschef Kerstin Melen-Gyllensten informerar om pågående diskussion 
kring erbjudande från Region Skåne om utökade resemöjligheter med regionens 
ungdomskort. Erbjudandet avser högstadie- och gymnasieelever. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 
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§ 58    BoF.2022.0041 

Redovisning av delegeringsbeslut mars 2022  

Ärendebeskrivning  
Redovisning av delegeringsbeslut för mars 2022. 

Beslutsunderlag 
 Redovisning av delegationsbeslut mars 2022 
 Delegeringslista IFO 2022-03-01 till och med 2022-03-31 
 Delegeringslista familjerätt 2022-03-01 till och med 2022-03-31 
 Rapport över anmälan om kränkande särbehandling mars 2022 
 

Beredning 
Redovisning av beslut fattade på delegation av barn- och familjenämndens 
arbetsutskott; 
 
§§ 59-65, 75, 76 
Övervägande enligt 6 kap 8 § SoL 

§§ 66, 67, 77 
Övervägande enligt 13 § LVU vid placering jml 2 § LVU 

§ 68 
Ordförandebeslut avseende omedelbart omhändertagande jml 6 § LVU 

§ 69 
Ordförandebeslut avseende placering utanför det egna hemmet i jourhem enligt 11 § 
LVU 
 
§ 70 
Beslut från hovrätten, överklagan av dom i mål T 4907-21, tingsrättens dom står fast 

§ 71 
Överklagande av förvaltningsrättens dom i mål nr 5371-21 
 
§ 73 
Ansöka om vård enligt 1 och 2 §§ LVU 
 
§ 78 
Placering i familjehem enligt 6 kap 6 § SoL 
 
§ 79 
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Begäran om att vård enligt 2 § LVU ska upphöra 
 
§§ 80-83 
Begäran om förlängd utredningstid enligt 11 kap 2 § SoL 
 
§§ 84, 85 
Eftergift gällande egenavgift enligt 8 kap 1 § SoL 
 
§§ 86-88 
Övervägande om umgängesbegränsning enligt 14 § LVU 
 
§ 92 
Ordförandebeslut avseende placering utanför det egna hemmet i enligt 11 § LVU 
 
§ 93 
Dom för kännedom i mål 2496-22  
 
§ 94 
Vitesföreläggande enligt 7 kap. 23 § skollagen (2010:800) 

§ 95 
Återkallelse av vitesföreläggande 
 
Redovisning av övriga beslut; 
 
BoF.2021.2120-9 Yttrande med anledning av begäran om komplettering 
 
från Diskrimineringsombudsmannen, Nya Östra skolan 
 
BoF.2022.0105-4 Avtal - NE Sverige AB 
 
BoF.2021.1860-3 Ärendeblad ang utökad vistelsetid 
 
BoF.2022.0348-1 Beslut om återkallelse av tilläggsbelopp, Marieskolan 
 
BoF.2022.0376-1 Anställningsbeslut för lärare på Källebergsskolan 
 
BoF.2022.0400-1 Avtal om interkommunal ersättning för elev vid International 
School of Lund 
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BoF.2022.0401-1 Avtal om interkommunal ersättning för elev vid International 
School of Lund 
 
BoF.2022.0402-1 Avtal om interkommunal ersättning för elev vid  International 
School of Lund 
 
BoF.2022.0479-1 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp, Harlösa skola 
 
BoF.2022.0480-1 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp, Kunskapshusets förskola 
 
BoF.2022.0481-1 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp, Kunskapshusets förskola 
 
BoF.2022.0482-1 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp, Kunskapshusets förskola 
 
BoF.2022.0483-1 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp, Lönnebo förskola 
 
BoF.2022.0484-1 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp, Lönnebo förskola 
 
BoF.2022.0486-1 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp, Fridebo förskola 
 
BoF.2022.0487-1 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp, Gyabo förskola 
 
BoF.2022.0488-1 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp, Munkebo förskola 
 
BoF.2022.0476-2 Beslut om skolplacering 
 
BoF.2022.0478-2 Beslut om skolplacering 
 
BoF.2022.0491-3 Beslut om skolplacering 
 
BoF.2022.0475-3 Beslut om skolplacering 
 
BoF.2022.0477-2 Beslut om skolplacering 
 
BoF.2022.0462-2 Beslut om skolplacering 
 
BoF.2022.0459-2 Beslut om skolplacering 
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BoF.2022.0459-3 Ändringsbeslut om skolplacering 
 
BoF.2022.0493-1 Ändringsbeslut om skolplacering 
 
BoF.2022.0494-1 Ändringsbeslut om skolplacering 
 
BoF.2022.0495-1 Ändringsbeslut om skolplacering 
 
BoF.2022.0475-4 Yttrande till Förvaltningsrätten gällande överklagan om 
skolplacering 
 
BoF.2022.0491-4 Yttrande till förvaltningsrätten gällande överklagan om 
skolplacering 
 
BoF.2022.0404-2 Yttrande med anledning av förfrågan av uppgifter om 
 
familjedaghem i Eslövs kommun 
 
BoF.2022.0500-1 Ändringsbeslut om skolplacering 
 
BoF.2022.0501-3 Beslut om skolplacering 
 
BoF.2022.0505-2 Beslut om skolplacering 
 
BoF.2022.0507-2 Beslut om skolplacering 
 
BoF.2022.0508-2 Beslut om skolplacering 
 
BoF.2022.0509-2 Beslut om skolplacering 
 
BoF.2022.0510-2 Beslut om skolplacering 
 
BoF.2022.0511-2 Beslut om skolplacering 
 
BoF.2022.0512-2 Beslut om skolplacering 
 
BoF.2022.0475-7 Rättidsprövning och yttrande överklagan av skolplacering 
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BoF.2022.0462-4 Yttrande överklagande av skolplacering 
 
BoF.2022.0517-1 Ansökan om skolskjuts (för ej automatiskt berättigad elev) samt 
beslut 
 
BoF.2022.0518-1 Ansökan om skolskjuts (för ej automatiskt berättigad elev) samt 
beslut 
 
BoF.2022.0519-1 Ansökan om skolskjuts (för ej automatiskt berättigad elev) samt 
beslut 
 
BoF.2022.0520-1 Ansökan om skolskjuts (för ej automatiskt berättigad elev) samt 
beslut 
 
BoF.2022.0521-1 Ansökan om skolskjuts (för ej automatiskt berättigad elev) samt 
beslut 
 
BoF.2022.0522-1 Ansökan om skolskjuts (för ej automatiskt berättigad elev) samt 
beslut 
 
BoF.2022.0523-1 Ansökan om skolskjuts (för ej automatiskt berättigad elev) samt 
beslut 
 
BoF.2022.0524-1 Ansökan om skolskjuts (för ej automatiskt berättigad elev) samt 
beslut 
 
BoF.2022.0532-2 Beslut om skolplacering 
 
BoF.2022.0533-2 Beslut om skolplacering 
 
BoF.2022.0531-2 Beslut om skolplacering 
 
BoF.2022.0530-2 Beslut om skolplacering 
 
BoF.2022.0529-2 Beslut om skolplacering 
 
BoF.2022.0501-4 Rättidsprövning och yttrande överklagan av skolplacering 
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BoF.2022.0458-4 Statsbidrag för högskolestudier i specialpedagogik vårterminen 
2022 
 
BoF.2022.0477-3 Rättidsprövning och yttrande överklagan skolplacering 
 
BoF.2022.0505-3 Rättidsprövning och yttrande överklagan skolplacering 
 
BoF.2022.0538-1 Ändringsbeslut om skolplacering 
 
BoF.2022.0476-3 Rättidsprövning och yttrande överklagan av skolplacering 
 
BoF.2022.0539-3 Beslut om skolplacering 
 
BoF.2022.0540-2 Beslut om skolplacering 
 
BoF.2022.0541-2 Beslut om skolplacering 
 
BoF.2022.0545-2 Beslut om skolplacering 
 
BoF.2022.0546-1 Ändringsbeslut om skolplacering 
 
BoF.2022.0547-1 Beslut om skolskjuts (för ej automatiskt berättigad elev) 
 
BoF.2022.0547-2 Beslut om skolskjuts (för ej automatiskt berättigad elev) 
 
BoF.2022.0548-2 Beslut om skolplacering 
 
BoF.2022.0549-2 Beslut om skolplacering 
 
BoF.2022.0547-3 Beslut om skolskjuts 
 
BoF.2022.0547-4 Ansökan/Beslut om skolskjuts 
 
BoF.2022.0547-5 Ansökan/Beslut om skolskjuts 
 
BoF.2022.0547-6 Ansökan/Beslut om skolskjuts 
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BoF.2022.0565-1 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp, Ekebackens förskola 
 
BoF.2022.0566-1 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp, Flyingeskolan 
 
BoF.2022.0558-2 Beslut om skolplacering 
 
BoF.2022.0560-2 Beslut om skolplacering 
 
BoF.2022.0571-2 Beslut om skolplacering 
 
BoF.2022.0572-2 Beslut om skolplacering 
 
BoF.2022.0570-2 Beslut om skolplacering 
 
BoF.2022.0512-3 Ändringsbeslut om skolplacering 
 
BoF.2022.0575-2 Beslut om skolplacering 
 
BoF.2022.0576-2 Beslut om skolplacering 
 
BoF.2022.0580-1 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp, BMSL Preschool Flyinge 
 
BoF.2022.0530-3 Rättidsprövning och yttrande överklagan skolplacering 
 
BoF.2022.0529-3 Rättidsprövning och yttrande överklagan skolplacering 
 
BoF.2022.0511-3 Rättidsprövning och yttrande överklagan skolplacering 
 
BoF.2022.0510-3 Rättidsprövning och yttrande överklagan skolplacering 
 
BoF.2022.0508-3 Rättidsprövning och yttrande överklagan skolplacering 
 
BoF.2022.0509-3 Rättidsprövning och yttrande överklagan skolplacering 
 
BoF.2022.0579-1 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp, Ölyckeskolan 7-9 
 
BoF.2022.0539-5 Yttrande i mål nr 3799-22 
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BoF.2022.0582-1 Beslut om tidigare mottagande i förskoleklass gällande blivande 
elev vid Sallerupskolan 
 
BoF.2022.0583-1 Beslut om tidigare mottagande i förskoleklass gällande blivande 
elev vid Sallerupskolan 
 
BoF.2022.0584-2 Beslut om skolplacering 
 
BoF.2022.0586-2 Beslut om skolplacering 
 
BoF.2022.0589-2 Beslut om skolplacering 
 
BoF.2021.0093-3 Anställningsbeslut, Karlavagnensförskola, Barnskötare 
 
BoF.2022.0592-1 Anställningsbeslut, Åkerboförskola, Förskollärare 
 
BoF.2022.0478-3 Ändringsbeslut om skolplacering 
 
BoF.2022.0595-2 Beslut om skolplacering 
 
BoF.2022.0596-2 Beslut om skolplacering 
 
BoF.2022.0597-2 Beslut om skolplacering 
 
BoF.2022.0598-2 Beslut om skolplacering 
 
BoF.2022.0594-2 Beslut om skolplacering 
 
BoF.2022.0593-2 Beslut om skolplacering 
 
BoF.2022.0589-3 Ändringsbeslut om skolplacering 
 
BoF.2022.0532-3 Rättidsprövning och yttrande överklagan skolplacering 
 
BoF.2022.0533-3 Rättidsprövning och yttrande överklagan skolplacering 
 
BoF.2022.0539-9 Rättidsprövning och yttrande överklagan skolplacering 
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BoF.2022.0540-3 Rättidsprövning och yttrande överklagan skolplacering 
 
BoF.2022.0541-3 Rättidsprövning och yttrande överklagan skolplacering 
 
BoF.2022.0545-3 Rättidsprövning och yttrande överklagan skolplacering 
 
BoF.2022.0548-3 Rättidsprövning och yttrande överklagan skolplacering 
 
BoF.2022.0549-3 Rättidsprövning och yttrande överklagan skolplacering 
 
BoF.2022.0571-3 Rättidsprövning och yttrande överklagan skolplacering 
 
BoF.2022.0612-2 Beslut om skolplacering 
 
BoF.2022.0613-2 Beslut om skolplacering 
 
BoF.2022.0615-2 Beslut om skolplacering 
 
BoF.2022.0614-2 Beslut om skolplacering 
 
BoF.2022.0616-2 Beslut om skolplacering 
 
BoF.2022.0617-1 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp Norrevångsskolan F-6 
 
BoF.2022.0618-1 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp, Norrevångsskolan 7-9 
 
BoF.2022.0619-1 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp, Harlösa Skola 
 
BoF.2022.0533-4 Ändringsbeslut om skolplacering 
 
BoF.2022.0593-3 Rättidsprövning och yttrande överklagan skolplacering 
 
BoF.2022.0594-3 Rättidsprövning och yttrande överklagan skolplacering 
 
BoF.2022.0576-3 Rättidsprövning och yttrande överklagan skolplacering 
 
BoF.2022.0572-3 Rättidsprövning och yttrande överklagan skolplacering 
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BoF.2022.0558-3 Rättidsprövning och yttrande överklagan skolplacering 
 
BoF.2022.0575-3 Rättidsprövning och yttrande överklagan skolplacering 
 
BoF.2022.0560-3 Rättidsprövning och yttrande överklagan skolplacering 
 
BoF.2022.0584-3 Rättidsprövning och yttrande överklagan skolplacering 
 
BoF.2022.0570-3 Rättidsprövning och yttrande överklagan skolplacering 
 
BoF.2022.0507-4 Rättidsprövning och yttrande överklagan skolplacering 
 
BoF.2022.0586-3 Rättidsprövning och yttrande överklagan skolplacering 
 
BoF.2022.0596-3 Rättidsprövning och yttrande överklagan skolplacering 
 
BoF.2022.0595-3 Rättidsprövning och yttrande överklagan skolplacering 
 
BoF.2022.0597-3 Rättidsprövning och yttrande överklagan skolplacering 
 
BoF.2022.0598-3 Rättidsprövning och yttrande överklagan skolplacering 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 
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§ 59   

Anmälningar för kännedom  

 
KS.2022.0063-8 Kallelse till direktionssammanträde 2022-03-18 

KS.2022.0063-12 Riskinventering inför beslut om internkontrollplan 2022 

KS.2022.0063-15 Sammanställning delegationsbeslut  2022-01-29 - 2022-03-10 
(DS 2022-03-18) 

SOT.2022.0056-1 Kommunfullmäktiges beslut § 14, 2022 Remittering av motion 
från Lars Holmström (V), Umihana Rasovic (V) och Mauricio 
Sanchez (V) avseende solceller på kommunala tak 

SOT.2022.0056-2 Motion från Lars Holmström (V), Umihana Rasovic (V) och 
Mauricio Sanchez (V) avseende solceller på kommunala tak 

MOS.2022.0199-1 Kommunfullmäktiges beslut 2022-02-28, § 14. Remittering av 
motion från Lars Holmström (V), Umihana Rasovic (V) och 
Mauricio Sanchez (V) avseende solceller på kommunala tak. 

SOT.2022.0046-2 Bekräftelse på mottagen ansökan. Ändrad användning och 
ändrad planlösning på Östra Gårdsstånga 13:48. Flyingeskolan 
Etapp 1b 

MOS.2021.1023-5 Kommunfullmäktiges beslut 2022-02-28, § 8.  Indexuppräkning 
av taxa för prövning och offentlig kontroll av livsmedel och 
foder. 

KS.2022.0063-9 Skrivelse Fartygsresurser 2022-02-10 

KS.2022.0063-10 Skrivelse Åtgärder med anlednings av internkontrollen 2021 

KS.2022.0063-11 Missiv - Beslut om internkontrollplan 2022 

KS.2022.0063-13 Missiv - Årsredovisning 2021 

KS.2022.0063-14 Årsredovisning 2021 för beslut 

MOS.2022.0200-2 Kommunstyrelsens beslut 2022-03-08, § 52 2022. Antagande av 
central krisledningsplan för Eslövs kommun. 
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MOS.2021.1023-6 Kommunfullmäktiges beslut 2022-02-28, § 8.  Indexuppräkning 
av taxa för prövning och offentlig kontroll av livsmedel och 
foder. 

SOT.2022.0057-1 Underrättelse om granskning. Detaljplan för fastigheten Skatan 
10 i Eslöv, Eslövs kommun 

SOT.2022.0057-2 Samrådsredogörelse - Detaljplan för Skatan 10, i Eslöv 
KS.2020.0186 

SOT.2022.0057-3 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 22, 2022 Beslut om 
granskning för detaljplan Skatan 10 i Eslöv, Eslövs kommun 

MOS.2021.1023-7 Kommunfullmäktiges beslut 2022-02-28, § 8.  Indexuppräkning 
av taxa för prövning och offentlig kontroll av livsmedel och 
foder. 

SOT.2022.0058-1 Underrättelse om granskning. Detaljplan för Äspingen 1, 
Äspingen 2 samt del av Eslöv 54:2 i Eslöv, Eslövs kommun 
KS.2020.0150 

KS.2022.0016-2 Protokoll Rådet för Hälsa och Trygghet 17 februari 2022 

KS.2022.0016-3 Presentation Vad tycker medborgarna i Eslöv om sin kommun - 
SCB:s medborgarundersökning 2021. Bilaga till protokoll 17 
februari 2022 

BoF.2022.0343-1 Kommunstyrelsens beslut § 52 2022, Antagande av central 
krisledningsplan för Eslövs kommun 

BoF.2022.0343-2 Antagen central krisledningsplan för Eslövs kommun 

BoF.2022.0181-2 Protokoll från lokal samverkansgrupp, (LOSAM) 2022 
Sallerupsförskolor 

BoF.2022.0345-1 Protokoll 

BoF.2022.0345-2 Protokoll 

BoF.2020.1890-12 Underrättelse om granskning. Detaljplan för fastigheten Skatan 
10 i Eslöv 
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BoF.2020.1890-13 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 22 2022 - Beslut om 
granskning för detaljplan Skatan 10 i Eslöv 

BoF.2021.0883-9 Underrättelse om granskning. Detaljplan för Äspingen 1, 
Äspingen 2 samt del av Eslöv 54:2 i Eslöv 

BoF.2021.0883-10 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 21, 2022 Beslut om 
granskning av Detaljplan för Äspingen 1, Äspingen 2 samt del 
av Eslöv 54:2 

BoF.2021.0883-12 Samrådsredogörelse Detaljplan för Äspingen 1 och 2 samt del 
av Eslövs 52:14 

BoF.2022.0389-1 Kommunstyrelsens beslut § 59, 2022 Yttrande över remiss - 
Vägar till ett tryggare samhälle (SOU 2021_85) 

BoF.2022.0390-1 Kommunstyrelsens beslut att tillsätta ny förvaltningschef Barn 
och Utbildning 

BoF.2022.0391-1 Kommunstyrelsens beslut § 51, 2022 Utvärdering av Eslövs 
kommuns krishanteringsarbete gällande Covid-19 

BoF.2022.0391-2 Utvärdering av Eslövs kommuns krishanteringsarbete gällande 
covid-19 

BoF.2022.0392-1 Kommunstyrelsens beslut § 55, 2022 Uppföljning av 
tilläggsbudget för 2021 

BoF.2022.0392-2 Redovisning av användning av tilläggsbudget 2021 

BoF.2022.0424-1 Anmälan om längre eller upprepad frånvaro 

BoF.2022.0451-1 Anmälan om upprepad eller längre frånvaro 

BoF.2022.0452-1 Anmälan om upprepad eller längre frånvaro 

BoF.2022.0453-1 Anmälan om upprepad eller längre frånvaro 

BoF.2022.0456-1 Servicenämndens beslut § 35, 2022 Kvalitetsrapport för måltid 
2021 

BoF.2022.0456-2 Måltidsavdelningens kvalitetsrapport 2021 
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Sammanträdesprotokoll 
2022-04-20 

 

Barn- och familjenämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

BoF.2022.0457-1 Servicenämndens beslut § 36, 2022 Serviceabonnemang 
lokalvård för barn- och familjenämnden avseende förskola och 
grundskola 

BoF.2022.0457-2 Serviceabonnemang lokalvård bilaga till internhyresavtal - 
Förskola 

BoF.2022.0457-3 Serviceabonnemang lokalvård bilaga till internhyresavtal - 
Grundskola 

BoF.2022.0460-1 Kommunstyrelsen belut § 53, 2022 Antagande av 
kommunikationsplan för Eslövs kommun 

BoF.2022.0460-2 Antagen Kriskommunikationsplan för Eslövs kommun 

BoF.2022.0474-1 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 39, 2022 
Remissversion av operativ lokalförsörjningsplan 2023-2027 

BoF.2022.0474-2 Remissversion lokalförsörjningsplan 2023-2027 

BoF.2022.0007-5 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 39, 2022 
Remissversion av operativ lokalförsörjningsplan 2023-2027 

BoF.2022.0007-6 Remissversion lokalförsörjningsplan 2023-2027 

BoF.2021.1443-34 Kompletterande uppgifteri mål nr 13666-21, 13665-21 och 
13662-21 

BoF.2021.0365-41 Yttrande i mål nr 3206-22 

BoF.2022.0581-1 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 45, 2022 
Befolkningsprognos 2022-2038 

BoF.2022.0581-2 Befolkningsprognos 2022-2038 

BoF.2022.0609-1 Anmälan om upprepad eller längre frånvaro 

BoF.2022.0627-2 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 43, 2022 Beslut om 
granskning för detaljplan för Åkermannen 10, 11 och del av 14 i 
Eslöv 

BoF.2022.0627-1 Underrättelse om granskning. Detaljplan för Åkermannen 10, 11 
och del av 14 i Eslöv 
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Sammanträdesprotokoll 
2022-04-20 

 

Barn- och familjenämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

BoF.2022.0627-3 Samrådsredogörelse - Detaljplan för Åkermannen 10, 11 och del 
av 14 i Eslöv 

 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 
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