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§ 60  

Val av protokolljusterare  

Jasmina Muric (C) utses att jämte ordförande justera protokollet från sammanträdet. 
Cvetanka Bojcevska (SD) ersätter vid förhinder. 

Paragrafen är justerad 
 

  

4 ( 26 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2022-05-18 

 

Barn- och familjenämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 61  

Verksamhetsinformation  

HR-konsult Tina Bengtsson redogör för statistik inom området 
kompetensförsörjning. 
 
Enhetschef Tammy Jara informerar om arbetet med att ta fram rutin för inskrivning i 
grundsärskolan. Redogörelse lämnas över hur processen för mottagande i särskola 
ser ut. 

Förvaltningschefen Jörgen Larsson informerar om; 
- Anställning av ny rektor på grundsärskolan. 
- Incident på Ekenässkolan som har polisanmälts. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna 

Paragrafen är justerad 
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§ 62    BoF.2022.0013 

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 1 2022  

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 (IVO). En insats, som har avbrutits och som inte 
har verkställts inom tre månader, ska också anmälas till IVO. Denna 
sammanställning avser första kvartalet 2022. 
 
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; Rapport av ej verkställda beslut kvartal 1 2022 
 

Beredning 
Följande ärende som tidigare rapporterats är nu verkställda: 
- flicka född 2005, beslut 191213 jml 4:1 SoL bistånd i form av 
familjehemsplacering. 
- pojke född 2005, beslut 210618 jml 4:1 SoL bistånd i form av 
familjehemsplacering. 
 
Vid detta rapporteringstillfälle i april 2022 (avser 1 kvartalet 2022) tillkommer inga 
nya ärenden. Rapportering till IVO har skett. 

Beslut 
- Rapportering avseende ej verkställda beslut för kvartal 1 2022 godkänns och 
underlaget överlämnas till kommunfullmäktige respektive kommunrevisionen. 

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisionen 

Paragrafen är justerad 
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§ 63    BoF.2022.0019 

Kvalitetsberättelse för socialtjänsten 2021  

Ärendebeskrivning  
Enligt Socialstyrelsen föreskrifter SOSFS 2011:9 gällande ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete bör årligen en sammanhållen kvalitetsberättelse 
upprättas. I den bör det framgå hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande 
utveckla och säkra verksamhetens kvalitet har bedrivits under det gångna året, vilka 
åtgärder som vidtagits för att säkra verksamhetens kvalitet och vilka resultat som 
uppnåtts. 

Kvalitetsberättelsen ska grundas på de uppföljningar och analyser som löpande gjorts 
under året, ställt i relation till det systematiska kvalitetsarbetets olika grunder. 
Resursavdelningens kvalitetssammanfattning sammanfogar uppföljning av både 
SOSFS 2011:9 och RAN. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Kvalitetsberättelse för socialtjänsten 2021 
 Kvalitetsberättelse för socialtjänsten 2021 
 

Beredning 
Ärendet har beretts genom RAN-underlag från socialtjänstens utredningsenhet, 
familjeenheten, barn- och elevstödsenheten, underlag från verksamhetssystemet 
LifeCare, samt genomgång av inkomna avvikelser, synpunkter och klagomål. 

Beslut 
- Kvalitetsberättelse för socialtjänsten 2021 godkänns och läggs till handlingarna. 

Beslutet skickas till  
Barn och elevstödsenheten 
Familjeenheten 
Socialtjänstens utredningsenhet 

Paragrafen är justerad 
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§ 64    BoF.2022.0627 

Yttrande i granskning för detaljplan för Åkermannen 10, 11 och del av 
14 i Eslöv  

Ärendebeskrivning  
Barn- och familjenämnden har att yttra sig i granskning för detaljplan för 
Åkermannen 10, 11 och del av 14 i Eslöv. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Yttrande i granskning av Åkermannen 10, 11 och del av 14 
 Plankarta för Detaljplan för Åkermannen 10, 11 o del av 14 
 Planbeskrivning för Detaljplan för Åkermannen 10, 11 o del av 14 
 Samrådsredogörelse - Detaljplan för Åkermannen 10, 11 och del av 14 i Eslöv 
 Geoteknik Tillbyggnad Kulturskolan 
 PM - Miljöteknisk markundersökning tillbyggnad Kulturskola 
 Markteknisk undersökningsrapport, tillbyggnad Kulturskolan 
 Antikvarisk förundersökning för Åkermannen 10 
 Antikvarisk konsekvensbeskrivning för Åkermannen 10 
 Riskbedömning för detaljplan Åkermannen 10 m.fl. i Eslöv 
 Trädrapport för Medborgarhuset i Eslöv 
 Underrättelse om granskning. Detaljplan för Åkermannen 10, 11 och del av 14 i 

Eslöv 
 

Beredning 
Syftet med detaljplanen för kvarteret Åkermannen 10 och 11 och del av 14 är att 
möjliggöra en tillbyggnad av Lilla Teatern för nya lokaler åt kulturskolan. 
Detaljplanen ska också säkerställa att den planerade tillbyggnaden visar hänsyn och 
anpassas till omgivande bebyggelse. Tillbyggnaden ska tydligt förhålla sig till att den 
ingår i ett område som är av riksintresse för kulturmiljön. Detaljplanen säkerställer 
att tillkommande lokaler för kulturskolan utformas med skydd mot störning och risk 
från järnvägsområdet som är transportled för farligt gods. Syftet med detaljplanen är 
även att skydda den befintliga bebyggelsen, Lilla Teatern, och den stora eken då de 
är viktiga delar i kulturmiljön. Befintlig miljöstation får en ny placering i den 
sydöstra delen av planområdet där miljöhus möjliggörs. Dagvatten ska tas om hand 
inom planområdet. 

Yrkanden 
Cvetanka Bojcevska (SD) yrkar med instämmande av Ronny Thall (SD); 
- att bygga tillbyggnaden enligt rekommendationer som gäller, nämligen minst 50 
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meter från järnvägsspåret. 
- att bygga fasaden i brandsäkert material. 

Tony Ekblad (M) yrkar med instämmande av Jasmina Pasic (S) avslag på Cvetanka 
Bojcevskas (SD) med fleras yrkande och bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på Cvetanka Bojcevskas (SD) med fleras yrkande och 
Tony Ekblads (M) med fleras yrkande och finner att barn- och familjenämnden 
beslutar i enlighet med Tony Ekblads (M) yrkande. 

Reservationer 
Sverigedemokraterna (SD) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till bifogad 
motivering. 

Beslut 
- Barn och familjenämnden har inget att erinra mot förslaget.  

Beslutet skickas till  
Kommunledningskontoret 

Paragrafen är justerad 
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§ 65    BoF.2022.0017 

Intern kontroll av inskrivning i grundsärskolan  

Ärendebeskrivning  
Enligt beslutad plan för intern kontroll 2022 ska förvaltningen granska huvudmans 
rutiner för mottagande till grundsärskolan. 

Det är hemkommunen som beslutar om en elev ska tas emot i grundsärskolan. Innan 
beslutet ska hemkommunen göra en pedagogisk, en psykologisk, en medicinsk och 
en social utredning. Elevens vårdnadshavare måste alltid ge sitt samtycke när det 
handlar om att göra en psykologisk eller medicinsk bedömning. 

Vårdnadshavarna måste godkänna att en elev tas emot i grundsärskolan. 
Hemkommunen kan besluta att en elev ska tas emot i grundsärskolan även om 
vårdnadshavarna inte vill det. Men då måste det finnas synnerliga skäl med hänsyn 
till barnets bästa. 

Under våren 2022 har förvaltningen tagit fram nya rutiner för mottagande i 
grundsärskolan. Underlagen hanteras digitalt via journalföringssystemet Prorenata. 
Alla utredningar granskas av ett mottagande team och godkänns av enhetschef för 
Barn- och elevstödsenheten. Beslut om mottagande tas av avdelningschef för 
grundskolan. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Intern kontroll - Inskrivning i särskolan 
 

Beredning 
En oberoende tjänsteman (specialpedagog) har granskat 4 mottaganden gjorda under 
läsår 21/22. 
 
Följande har kontrollerats; 
- Underlagen ska innefatta 4 utredningar; pedagogisk, psykologisk, medicinsk och 
social utredning. 
- I samtliga fyra utredningar för varje elev ska det tydligt framgå att eleven har rätt 
att läsa enligt grundsärskolans läroplan. 

Resultat; 
- Samtliga granskade mottaganden har innefattat alla fyra utredningar. 
- I samtliga utredningar framgår det tydligt att eleven har rätt att läsa enligt 
grundsärskolans läroplan. 
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Granskaren har några synpunkter på underlagen; 
- I social, pedagogisk och psykologisk utredning finns det en person som gjort 
bedömningen, och en annan person av samma profession som godkänt den. Detta 
görs inte i den medicinska där samma läkare gör bedömning och godkänner. 
- Samma typ av bedömning har gjorts på olika mallar, dock finns rätt innehåll med. 
- En pedagogisk utredning är undertecknad av en outbildad speciallärare. 
- En elev är mottagen i förskoleklass. Den pedagogiska utredningen är gjord av en 
förskollärare och inte specialpedagog. 

Beslut 
- Rapport för intern kontroll för inskrivning i grundsärskolan godkänns och läggs till 
handlingarna. 

Beslutet skickas till  
Barn och Utbildning 

Paragrafen är justerad 
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§ 66    BoF.2022.0016 

Senareläggande av uppföljningen av intern kontrollpunkt - digital 
lärmiljö 2022  

Ärendebeskrivning  
Enligt beslutad plan för intern kontroll 2022 ska förvaltningen rapportera intern 
kontroll processen digitalisering inom förskola och grundskola på nämndens maj 
sammanträde. Förvaltningen önskar att ärendet skjuts fram till nämndens oktober 
sammanträde i 2022. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Uppföljning av intern kontroll process Digitalisering 
 

Beredning 
På grund av tidsbrist kommer inte uppföljningen av intern kontroll processen 
Digitalisering vara färdigställd till planerad rapportering på nämndens maj 
sammanträde, och begär därför att ärendet flyttas till nämndens oktober sammanträde 
2022. 

Beslut 
- Uppföljningen av intern kontroll - Process digitalisering senareläggs för att tas upp 
för beslut på nämndens sammanträde i oktober 2022. 

Beslutet skickas till  
Barn och Utbildning 

Paragrafen är justerad 
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§ 67    BoF.2022.0649 

Rutin för statsbidrag för barn- och familjenämnden  

Ärendebeskrivning  
Under 2021 genomfördes en granskning av kommunens hantering av riktade 
statsbidrag. Granskningen genomföres på uppdrag av Eslövs kommuns 
förtroendevalda revisorer. I granskningsrapporten och revisionens missiv framkom 
att barn- och familjenämnden rekommenderades att fastställa en process för 
hantering av bidragen samt säkerställa att det finns en tydlig ansvarsfördelning i vem 
som ansvarar för att söka respektive bidrag samt när bidragen ska sökas och 
återrapporteras. I nämndens yttrande över granskningsrapporten beslutades att en 
rutin skulle upprättas för nämndens verksamheter där processen för hantering av 
riktade statsbidrag skulle beskrivas, ansvarsfördelningen för ansökan och 
återrapportering tydliggörs samt hur återrapporteringen av statsbidrag kvalitetssäkras 
och kontrolleras. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Rutin för riktade statsbidrag inom barn- och familjenämndens 

verksamheter 
 Blankett - Ansvarsfördelning för riktade statsbidrag 
 

Beredning 
De statsbidrag som söks inom barn- och familjenämnden görs utifrån de riktlinjer 
som utbetalade myndighet kräver. Dessa riktlinjer är olika per statsbidrag, vilket 
även gäller för återrapporteringen. På grund av detta kan inte en nämnds 
övergripande rutin, där hantering och ansvarsfördelning för ansökningar och 
återrapportering av statsbidragen, upprättas. Ett kalendarium för ansökningar och 
återrapporteringar av statsbidragen kan inte heller upprättas, då datum för detta inte 
är känt i förväg samt att de ofta ändras. 
 
Rutinen för riktade statsbidrag inom barn- och familjenämndens verksamheter 
föreslås vara följande: 

1. Förvaltningschef alternativ avdelningschef utser den som är mest lämpad att 
vara administratör för statsbidraget. 

2. Administratör upprättar ansökan utifrån bidragsgivande myndighets direktiv 
och riktlinjer, samt fyller i blanketten Ansvarsfördelning för riktade 
statsbidrag inom Barn- och utbildningsförvaltningen (återfinns i 
beslutsunderlaget). 
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3. Delegat enligt delegeringsordningen beslutar om ansökan om statsbidraget 
samt bifogad ansvarsfördelning. 

4. Administratör skickar in ansökan till berörd myndighet samt diarieför 
ansökningshandlingarna och blanketten. 

5. Riktat statsbidrag kvalitetssäkras och kontrolleras löpande av de angivna 
personerna/funktioner på blanketten Ansvarsfördelningen för riktade 
statsbidrag 

6. Återrapportering upprättas av utsedd person på ansvarsfördelningsblanketten, 
utifrån respektive bidragsgivande myndighets direktiv och riktlinjer för 
återrapportering av respektive statsbidrag. 

7. Administratör diarieför och skickar in återrapporteringen av statsbidraget till 
bidragsgivande myndighet. 

En aktuell förteckning över de statsbidrag som finns inom nämndens verksamheter 
kan alltid inhämtas från kommunens ärendehanteringssystem genom en 
sammanställning över klassificeringskoden för statsbidrag. 

Beslut 
- Blanketten Ansvarsfördelning för riktade statsbidrag inom förvaltningen Barn och 
Utbildning fastställs. 
- Rutinen för hantering av riktade statsbidrag fastställs i enlighet med vad som anges 
i beredningstexten. 

Beslutet skickas till  
Handläggare för statsbidrag 

Paragrafen är justerad 
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§ 68    BoF.2022.0252 

Fördelning av skolmiljarden 2022  

Ärendebeskrivning  
Skolverket har i februari 2022 beslutat om fördelning av tillfällig förstärkning av 
statligt stöd till skolväsendet 2022 (skolmiljarden). Syftet med statsbidraget är att det 
ska bidra till att skapa goda förutsättningar för att minska de negativa effekterna på 
elevers kunskapsutveckling och hälsa till följd av covid-19 pandemin. Skolverket har 
fördelat statsbidraget proportionellt utifrån antalet barn och unga i åldern 6-19 år som 
var folkbokförda i kommunen per november 2021. Statsbidraget för Eslövs 
kommuns uppgår till 5 142 514 kronor, och har utbetalats till kommunen som ett 
generellt statsbidrag. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2022 - 

Skolmiljarden 
 Fördelning av skolmiljarden 2022 
 

Beredning 
Skolmiljarden är ett så kallat generellt statsbidrag, vilket innebär att det klassas som 
generellt i den externa bokföringen. Statsbidrag klassas som generella om bidraget 
inte behöver sökas, inte är villkorat för avgränsade åtgärder och inte behöver 
återredovisas. På grund av att den tillfälliga förstärkningen klassas som ett generellt 
statsbidrag tilldelas inte barn- och familjenämnden en intäkt utifrån utbetalat 
statsbidrag, utan nämnden har istället fått en utökad budgetram. Den utökade 
budgetramen till följd av skolmiljarden är 3 472 000 kronor för barn- och 
familjenämnden. 

Skolmiljarden tilldelades kommunen även 2021, och då liksom nu har inte 
Skolverket gett några andra direktiv till kommunerna hur statsbidraget ska fördelas 
mer än att de ska fördelas till både kommunal och enskild verksamhet. I Eslövs 
kommun kommer bidraget proportionellt fördelas utifrån antal elever grundskolans 
årskurs 4-9 och till elever i gymnasieskolan. Att fördelningen görs till dessa 
elevgrupper beror på att pandemin har haft störst effekt här. Statsbidrag per elev blir 
utifrån fördelningen 1 292 kronor. 

Utgångspunkten i fördelningen av bidraget är Eslövs kommuns elevers skolplacering 
i elevregistret per november 2021. Utbetalning kommer ske till fristående och 
kommuns egna skolenheter. Utbetalningar till fristående skolenheter beräknas 
genomföras i juni. Statsbidraget per fristående grundskoleenhet återfinns i bilaga. 
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Ingen utbetalning kommer göras till andra kommuner som hade elever från Eslövs 
kommun placerade i november 2021. Dock kommer statsbidrag avsättas centralt och 
proportionerligt utifrån samma principer som till kommunens egna skolenheter samt 
fristående skolenheter. Anledningen till detta är att kommunen förväntas få ökade 
interkommunala kostnader, då kommuner som har elever från Eslövs kommun 
planerar att öka elevpengen på grund av statsbidraget. 

Beslut 
- Den tillfälliga förstärkningen till skolväsendet 2022 (skolmiljarden) fördelas enligt 
ovanstående beskrivning. 

Beslutet skickas till  
Handläggare för interkommunala ersättningar 

Paragrafen är justerad 
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§ 69    BoF.2022.0042 

Ekonomisk månadsrapport för barn- och familjenämnden 2022  

Ärendebeskrivning  
Den ekonomiska månadsrapporten ska redovisas varje månad till nämnden i enlighet 
med kommunens ekonomiska styrprinciper. Förutom redovisningen av det 
ekonomiska utfallet per den aktuella perioden redovisas också antalet barn och 
elever, de anställdas frisktal samt en preliminär prognos för placeringar inom 
socialtjänsten. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Ekonomisk månadsrapport april 2022 
 Ekonomisk sammanställning april 2022 
 Frisktal till och med april 2022 
 Prognos placerade antal barn och unga till och med april 2022 
 Volymer till och med april 2022 
 

Beredning 
Den ekonomiska redovisningen till och med april visar på ett överskott för barn- och 
familjenämnden. Anledningarna till överskottet beror främst på att statsbidrag som 
avser hela första halvåret har utbetalats under april. Detta är också förklaringen till 
den stora skillnaden mellan det ekonomiska utfallet i vårprognosen och april månads 
ekonomiska utfall. När denna rapport upprättas så är april månads ekonomiska 
redovisning fortfarande öppen, så utfallet kommer att ändra sig. 

Helårsprognosen om en budget i balans som lämnades i vårprognosen, förväntas 
kvarstå. 

Beslut 
- Den ekonomiska månadsrapporten för april 2022 läggs med godkännande till 
handlingarna. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 70    BoF.2022.0635 

Tillsättande av nytt dataskyddsombud för barn- och familjenämnden  

Ärendebeskrivning  
Enligt Dataskyddsförordningen (engelsk förkortning GDPR) som gäller som lag i 
Sverige från och med den 25 maj 2018 ska en myndighet eller offentligt organ 
utnämna ett dataskyddsombud (DSO). I artikel 37 till 39 regleras förutom 
utnämningen även DSOs ställning och uppgifter. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Tillsättande av nytt dataskyddsombud för barn- och 

familjenämnden 
 

Beredning 
DSO ska utses utifrån sina yrkesmässiga kvalifikationer då särskilt kring GDPR. 
DSO ska involveras tidigt i alla frågor som rör skydd för personuppgifter och ska ges 
nödvändiga resurser för att utöva sina arbetsuppgifter. I rollen ingår att övervaka 
efterlevnaden av GDPR och den personuppgiftsansvariges (nämndens) strategi för 
skydd av personuppgifter. Närmare beskrivning av uppgifterna finns i GDPR artikel 
39. 

Beslut 
- Mia Månsson friställs som dataskyddsombud för barn- och familjenämnden från 
och med 1 juni 2022. 
- Kommunjurist Agneta Fristedt friställs från uppdrag som biträdande 
dataskyddsombud för barn- och familjenämnden från och med 1 juni 2022. 
- Kommunjurist Agneta Fristedt utses som dataskyddsombud för barn- och 
familjenämnden från och med den 1 juni 2022. 
- Förvaltningen ges i uppdrag att anmäla nytt dataskyddsombud till 
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). 

Beslutet skickas till  
Dataskyddsombud 
Biträdande dataskyddsombud 
Integritetsskyddsmyndigheten 

Paragrafen är justerad 
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§ 71    BoF.2022.0041 

Redovisning av delegeringsbeslut april 2022  

Ärendebeskrivning  
Redovisning av delegeringsbeslut för april 2022. 

Beslutsunderlag 
 Redovisning av delegationsbeslut april 2022 
 Delegeringslista IFO 2022-04-01 till och med 2022-04-30 
 Delegeringslista Familjerätt 2022-04-01 till och med 2022-04-30 
 Rapport över anmälan om kränkande särbehandling april 2022 
 

Beredning 
Redovisning av beslut fattade på delegation av barn- och familjenämndens 
arbetsutskott; 
 
§§ 98-102, 113 
Övervägande enligt 6 kap 8 § SoL. 
 
§§ 103-107, 114-116 
Övervägande enligt 13 § LVU vid placering jml 2 § LVU. 

§ 108-110 
Begäran om förlängd utredningstid enligt 11 kap 2 § SoL 

§ 111 
Ansökan om vård enligt 1 och 2 §§ LVU 

§ 116 
Övervägande enligt 13 § LVU vid placering jml 2 § LVU. 

§ 117 
Omprövning av 3 § LVU och övervägande 2 § LVU 

§ 117, 118 
Placeringsbeslut enligt 6 kap 6 § SoL 
 
§ 119 
Medgivande som familjehem enligt 6 § 6 kap SoL 

§ 120 
Bistånd genom placering i familjehem enligt 4 kap 1 § SoL 
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§ 121 
Beslut för kännedom om utlandsvistelse vid vård enligt LVU. 
 
Ordförandebeslut i socialtjänstärenden; 
Omedelbart omhändertagande jml 6 § LVU, 2022-04-21 
 
Placering i jourhem enligt 11 § LVU, 2022-04-21 
 
Placering i jourhem enligt 11 § LVU, 2022-04-22 
 
Placering i jourhem enligt 11 § LVU, 2022-04-25 
 
Beslut om upphörande av vård enligt 3 § LVU, 2022-04-28 
 
Placering på SiS ungdomshem enligt 11 § LVU, 2022-04-07 
 
Umgängesreglering enligt 14 § LVU, 2022-04-13 
 
Omedelbart omhändertagande jml 6 § LVU, 2022-04-11 
 
Placering i akutboende enligt 11 § LVU, 2022-04-25 
 
Övriga delegationsbeslut; 
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 
 
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 
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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 
 
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 
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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 
 
BoF.2022.0626-2 Beslut om skolplacering 
 
BoF.2022.0625-2 Beslut om skolplacering 
 
BoF.2022.0624-2 Beslut om skolplacering 
 
BoF.2022.0623-2 Beslut om skolplacering 
 
BoF.2022.0622-2 Beslut om skolplacering 
 
BoF.2022.0621-2 Beslut om skolplacering 
 
BoF.2022.0645-2 Beslut om skolplacering 
 
BoF.2022.0641-2 Beslut om skolplacering 
 
BoF.2022.0653-3 Beslut om skolplacering 
 
BoF.2022.0505-5 Ändringsbeslut M.W 
 
BoF.2021.0095-18 Yttrande med anledning av beslut 
 
BoF.2022.0654-1 Beslut om avslag av tilläggsbelopp, Magelungen grundskola. 
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BoF.2022.0653-4 Rättidsprövning överklagan skolplacering 
 
BoF.2022.0653-5 Ändringsbeslut om skolplacering 
 
BoF.2022.0612-3 Rättidsprövning och yttrande överklagan skolplacering 
 
BoF.2022.0613-3 Rättidsprövning och yttrande överklagan skolplacering 
 
BoF.2022.0614-3 Rättidsprövning och yttrande överklagan skolplacering 
 
BoF.2022.0615-3 Rättidsprövning och yttrande överklagan skolplacering 
 
BoF.2022.0621-3 Rättidsprövning och yttrande överklagan skolplacering 
 
BoF.2022.0622-3 Rättidsprövning och yttrande överklagan skolplacering 
 
BoF.2022.0623-3 Rättidsprövning och yttrande överklagan skolplacering 
 
BoF.2022.0624-3 Rättidsprövning och yttrande överklagan skolplacering 
 
BoF.2022.0625-3 Rättidsprövning och yttrande överklagan skolplacering 
 
BoF.2022.0626-3 Rättidsprövning och yttrande överklagan skolplacering 
 
BoF.2022.0641-3 Rättidsprövning och yttrande överklagan skolplacering 
 
BoF.2022.0645-3 Rättidsprövning och yttrande överklagan skolplacering 
 
BoF.2022.0657-2 Beslut om skolplacering 
 
BoF.2022.0662-1 Anställningsbeslut samt cv för tjänsten skolbibliotekarie på Nya 
Östra skolan och Källebergsskolan 
 
BoF.2022.0671-1 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp, Lönnebo förskola 
 
BoF.2022.0672-1 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp, Dannemannen 
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BoF.2022.0657-3 Rättidsprövning överklagan skolplacering 
 
BoF.2022.0616-3 Rättidsprövning och yttrande överklagan skolplacering 
 
BoF.2021.1882-2 Anställningsbeslut, Marieboförskola, Förskollärare 
 
BoF.2022.0710-1 Utökad vistelsetid 
 
BoF.2022.0711-1 Anställningsbeslut, Sibbeboförskola, Förskoleassistent 
 
BoF.2022.0717-2 Anmälan om upprepad eller längre frånvaro för elev vid 
Källebergsskolan 
 
BoF.2022.0721-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2022.0727-2 Beslut gällande begäran om utlämnande av allmän handling 
 
BoF.2022.0728-1 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp, Sallerupskolan 
 
BoF.2022.0731-3 Rättidsprövning överklagan skolplacering 
 
BoF.2022.0305-2 Anställningsbeslut 
 
BoF.2022.0764-1 Anställningsbeslut för lärare Källebergsskolan 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 72   

Anmälningar för kännedom  

 
BoF.2020.1780-6 Kommunstyrelsens beslut § 89, 2022 Revidering av riktlinjer för 

det minoritetspolitiska arbetet i Eslövs kommun 

BoF.2021.0883-15 Granskningsyttrande över detaljplan för äspingen 1 

BoF.2022.0646-2 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 42, 2022 Samråd för 
detaljplan för Ölycke 1:228 i Löberöd 

BoF.2022.0646-1 Underrättelse om samråd för detaljplan för Ölycke 1:228 i 
Löberöd, Eslövs kommun 

BoF.2022.0646-3 Plankarta 

BoF.2022.0646-4 Planbeskrivning, samrådshandling för detaljplan för Ölycke 
1:228 

BoF.2022.0646-5 Markteknisk undersökningsrapport (MUR) och PM, Geoteknik 
och Markmiljö 

BoF.2022.0646-6 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 46, 2021 Planbesked 
för fastigheten Ölycke 1:228, Eslövs kommun 

BoF.2022.0668-1 Servicenämndens beslut § 53, 2022 Begäran om rivning av 
Norrebo förskola 

BoF.2022.0668-2 Preliminär skiss över utemiljö efter rivning 

BoF.2022.0019-1 Förslag till beslut; godkännande av kvalitetsberättelse 2021 

BoF.2022.0019-2 makulerad 

BoF.2022.0345-3 Protokoll 

BoF.2022.0345-4 Protokoll 

BoF.2022.0734-1 Kommunfullmäktiges beslut § 29, 2022 Ansvarsprövning av 
2021 års verksamhet för samtliga nämnder, styrelser och 
enskilda förtroendevalda i Eslövs kommun 
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BoF.2022.0734-2 Redogörelse för revisionen år 2021 

BoF.2022.0734-4 Revisionsberättelse för år 2021 

BoF.2022.0734-3 Kommunstyrelsens beslut § 75, 2022 Godkännande av 
årsredovisning 2021 för Eslövs kommun inklusive 
koncernbolagen 

BoF.2022.0736-1 Kommunfullmäktiges beslut § 30, 2022 Överföring av generellt 
statsbidrag avseende skolmiljarden och statsbidrag för att 
säkerställa god vård och omsorg för äldre 

BoF.2022.0736-2 Kommunstyrelsens beslut § 81, 2022 Överföring av generellt 
statsbidrag avseende Skolmiljarden och statsbidrag för att 
säkerställa god vård och omsorg för äldre 

 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna 

Paragrafen är justerad 
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