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§ 80  

Val av protokolljusterare  

Ronny Thall (SD) utses att jämte ordförande justera protokollet från dagens 
sammanträde. José Fleitas (V) ersätter vid förhinder. 

Paragrafen är justerad 
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§ 81    BoF.2022.0021 

Uppföljning av elevernas kunskapsutveckling och möjligheterna att nå 
målen, vårterminen 2022  

Ärendebeskrivning  
Den bilagda rapporten ger en beskrivning av elevernas studieresultat i Eslövs 
kommuns grundskolor i årskurs 6 och 9 efter vårterminen 2022. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut; Uppföljning av elevernas kunskapsutveckling och 

möjligheterna att nå målen, vårterminen 2022 
• Rapport; Uppföljning av elevernas kunskapsutveckling och möjligheterna att nå 

målen, vårterminen 2022 
 

Beredning 
Skolorna fortsätter sitt pågående arbete för att förbättra elevernas kunskapsutveckling 
och möjligheter att nå målen. Varje skola analyserar sina resultat och sätter utifrån 
analysen mål att arbeta mot kommande läsår. 

Beslut 
- Rapport avseende uppföljning av elevernas möjligheter att nå målen vårterminen 
2022 läggs med godkännande till handlingarna. 

Beslutet skickas till  
Barn och Utbildning 

Paragrafen är justerad 
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§ 82    BoF.2022.0022 

Elevers trygghet och studiero 2022  

Ärendebeskrivning  
Den bilagda rapporten ger en beskrivning av elevernas resultat på den 
enkätundersökning om elevers trivsel och arbetsmiljö som besvarades under mars 
2022. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut; Elevers trygghet och studiero 2022 
• Rapport; Elevers trygghet och studiero 2022 
 

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

Beslut 
- Rapport om elevers trygghet och studiero 2022 godkänns och förvaltningens 
insatser och utvecklingsarbete som föreslås i rapporten tillstyrks. 

Beslutet skickas till  
Barn och Utbildning 

Paragrafen är justerad 
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§ 83    BoF.2022.1158 

Reviderade riktlinjer för skolplacering  

Ärendebeskrivning  
Det fria skolvalet ger vårdnadshavare och elever möjlighet att själv välja vilken skola 
som eleven ska gå på. I Eslövs kommun kan vårdnadshavare önska skolor i 
prioriteringsordning och barnet placeras sedan i en skola utifrån önskemålen så långt 
det är möjligt. När en elev inte får plats på en önskad skola krävs enligt lag ett 
urvalsförfarande som är objektivt, sakligt och icke-diskriminerande. Det innebär att 
Eslövs kommun behöver tillämpa ett urvalsförfarande när antalet sökande är fler än 
antalet platser. En korrekt skolvalsprocess kräver urvalskriterier som är 
gemensamma för samtliga kommunala grundskolor i kommunen. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut; Reviderade riktlinjer för skolplacering 
• Riktlinjer för skolplacering 
 

Beredning 
Förvaltningen Barn och Utbildning har tagit fram nya riktlinjer för skolplacering. 
Riktlinjerna syftar till att främja vårdnadshavares möjlighet att lämna önskemål om 
skolplacering samt att säkerställa en likvärdig och rättssäker handläggning av 
skolplaceringar. Riktlinjerna avser skolplacering under ordinarie ansökningsperioder 
samt vid inflyttning eller byte av kommunal skola. Vid ansökan till skola med 
särskild profilklass tillämpas färdighetsprov som en ensam urvalsgrund. Antagning 
till särskild undervisningsgrupp och grundsärskola berörs inte av barn- och 
familjenämndens riktlinjer för skolplacering. 
 
Om antalet sökande vid en skola är större än antalet platser som kan erbjudas 
fördelas platserna utifrån förutbestämda urvalsgrupper. Barn- och familjenämnden 
har riktlinjer för skolplacering sedan 2018. De nya riktlinjerna följer i grunden en 
likadan struktur. I de nya riktlinjerna ges barn och elever med skyddade 
personuppgifter förtur. Då upptagningsområden baseras på folkbokföringsadresser, 
bör elever med skyddade personuppgifter inte tilldelas ett upptagningsområde. 
Vidare ska syskonförtur även gälla syskon i förskoleklass och barn och elever som ej 
är folkbokförda i Eslövs kommun placeras sist i mån av plats. 

Beslut 
- Reviderade riktlinjer för skolplacering godkänns. 
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Beslutet skickas till  
Avdelningschef grundskola 

Paragrafen är justerad 
 

  

8 ( 32 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2022-09-21 

 

Barn- och familjenämnden  
 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

 

§ 84    BoF.2022.0023 

Barn- och familjenämndens yttrande över budgetberedningens förslag 
till budgetram 2023 och flerårsplan 2024-2026  

Ärendebeskrivning  
Kommunens budgetberedning har fattat beslut om förslag till ekonomiska 
budgetramar för 2023 och planperioden 2024-2026. Kommunstyrelsen arbetsutskott 
har beslutat att respektive nämnd ska lämna yttrande över förslaget vid sina 
sammanträden i september . 

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut; Barn- och familjenämndens yttrande över budgetberedningens 

förslag till budgetram 2023 och flerårsplan 2024-2026 
• Yttrande över budgetberedningens förslag till budgetram 2023 och planperioden 

2024-2026 
• Sifferbilaga för barn- och familjenämndens verksamheter 
• FÖSAM 2022-09-16 extrainsatt samverkan 
• FÖSAM 2022-09-16 Fackförbundens gemensamma Yrkanden budget 2023 
• FÖSAM 2022-09-16 Lärarförbundets yrkanden budget 2023 
 

Beredning 
Omvärldsförändringarna som kan komma att påverka nämndens uppdrag och 
verksamhet 2023 och för planperioden 2024-2026 är ökat antal medborgare i åldern 
1-15 år i kommunen, nya läroplaner i grundskolan, ny socialtjänstlag, kriget i 
Ukraina samt prisökningar. 
 
Inför budgetår 2023 har kommunens ledningsgrupp identifierat fem övergripande 
utvecklingsområden. Dessa är Sätt medborgaren i ökat fokus, IT-digitalisering, nya 
arbetssätt, Eslöv evenemangstaden samt Arbeta förebyggande. Inom barn- och 
familjenämnden pågår redan utvecklingsarbete i samtliga av dessa områden. 
 
Utmaningarna är många för nämnden under planperioden. De största utmaningarna 
är kompetensförsörjning, befolkningsökning, lokalförsörjning, digitalisering och 
ökad måluppfyllelse för barn och elever. 
 
En förutsättning för att nämnden ska kunna bibehålla verksamheten i samma 
omfattning och kvalité som nu är att budgettillskott som finns rangordnade i 
yttrandet tilldelas nämnden inför budgetår 2023. Dessa behov kommer även kvarstå 
under planperioden år 2024-2026. 
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Beslut 
- Upprättat förslag till yttrande över barn- och familjenämndens budgetram för 2023 
och planperiod 2024-2026 godkänns och översänds till kommunstyrelsen. 
- Volymförändringar behöver stämmas av innan den slutgiltiga budgeten för barn- 
och familjenämnden fastställts. 
- Budgettillskott enligt rangordnade listor för drifts- och investeringsbudget begärs. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 85    BoF.2022.0024 

Barn- och familjenämndens delårsbokslut för 2022  

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

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut; Delårsrapport 2022 för barn- och familjenämnden 
• Delårsbokslut 2022- Delårsrapport för barn- och familjenämnden 
• Delårsbokslut 2022- Sifferbilaga barn- och familjenämnden 
 

Beredning 
Barn- och familjenämndens ekonomiska utfall till och med augusti visar på ett 
överskott om 9,3 miljoner kronor. De främsta anledningarna till det ackumulerade 
överskottet är färre barn och elever än budgeterat i utbildningsverksamheterna samt 
att sjuklönekompensation utgått för årets inledande månader. 
 
Enligt kommunens budget för 2022 ska en avstämning av antalet barn och elever 
inom förskola, fritidshem, förskoleklass och grundskola göras i september. I 
delårsrapporten prognostiseras antalet barn och elever kommer bli färre än 
budgeterat och hänsyn är tagen till detta i nämndens helårsprognos. 
 
För 2022 prognostiserar barn- och familjenämnden ett underskott om 5 miljoner 
kronor. Det prognostiserade underskottet beror på ökade kostnader för placeringar 
inom socialtjänsten samt merkostnader för digitala elevenheter till följd av en 
överprövad upphandling. 
 
Nämnden har hittills fått rapport om en granskningsprocess, av totalt fem, enligt den 
interna kontrollplanen. Resterande processer kommer kontrolleras och rapporteras 
under hösten. 

Beslut 
- Omflyttning av driftsbudget för ökade lokalkostnader för Ekenässkolan, Häggebo 
förskola och Berga idrotsshall överlämnas till kommunstyrelsen. 
- Omflyttning av driftsbudget för merkostnader till följd av flytt av verksamhet inom 
stadshuset, Violens förskola och Sallerupskolan överlämnas till kommunstyrelsen. 
- Upprättad delårsrapport för 2022 godkänns och översänds till kommunstyrelsen. 
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Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 86    BoF.2022.0025 

Barn- och familjenämndens upphandlings- och genomförandeplan för 
varor och tjänster 2023  

Ärendebeskrivning  
I enlighet med riktlinjer för inköp och upphandling antar varje nämnd årligen en 
upphandlings- och genomförandeplan vilka bildar underlag till en 
kommunövergripande plan. Förutom upphandlingsbehovet innehåller planen 
information om vilka strategiska ställningstaganden som är förknippade med 
anskaffningarna och vilka upphandlingar som på ett icke obetydligt sätt förväntas 
påverka kommunen och/eller dess medborgare. Dessa ställningstaganden kan inte 
delegeras. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut; Barn- och familjenämndens inköp- och upphandlingsplan 

2023 
• Barn- och familjenämndens inköp- och upphandlingsplan 2023 
 

Beredning 
Upphandlings- och genomförandeplanen följer budgetprocessen så att nämnden kan 
säkerställa att det finns medel till de upphandlingsprojekt som startas samt en 
möjlighet att kontrollera att upphandlingsprojekten genomförs utifrån beslutad 
process och ambitionsnivå. Vidare visar planen på möjligheter, risker och 
konsekvenser, som förvaltningens behov av upphandling kan medföra, ur aspekter 
såsom säkerhet, dataskydd, digitalisering och samtliga hållbarhetsdimensioner. Varje 
upphandling som finns med i nämndens upphandlingsplan är utifrån dessa aspekter 
analyserade av kommunens specialister inom respektive område. 
 
Nivån av krav på till exempel kvalitet, hållbarhet, säkerhet och dataskydd får 
konsekvenser för verksamheten och nämnden, bland annat i utförandet av uppdraget, 
för kostnaderna och för måluppfyllelsen. 
 
Enligt kommunallagen 6 kap 38 § framgår att ärenden och beslutanderätten som 
avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet inte får eller kan 
delegeras. Genom att nämnden i upphandlings- och genomförandeplanen får tillgång 
till och insyn i resultatet av de analyser som kommunens specialister tillsammans 
med inköps- och upphandlingsavdelningen gjort har nämnden också möjlighet att ta 
ställning till vilken ambitionsnivå nämnden klarar att uppnå i respektive verksamhets 
behov. 
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För upphandlingar av verksamhetskritisk karaktär är det av största vikt att nämnden 
anger vilken inriktning och kvalitet varan/tjänsten ska ha. En sådan 
verksamhetskritisk upphandling kan nämnden önska att följa och få regelbunden 
återkoppling på under upphandlingsprocessen samt prioritera utifrån till exempel 
kvalitets- och säkerhetsmässiga ställningstaganden. 
 
Andra upphandlingar kan ha stapelvarukaraktär där det inte krävs några 
genomgripande ställningstaganden. Sådana upphandlingar kan nämnden överlämna 
till förvaltningen för fortsatt handläggning utifrån dennes verkställighet. 

Beslut 
- Inköp- och upphandlingsplan för 2023 godkänns och överlämnas till 
kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 87    BoF.2022.0918 

Revidering av Riktlinjer för inköp och upphandling  

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen har översänt förslag till revidering av riktlinjer för inköp och 
upphandling till barn- och familjenämnden för yttrande. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut; Yttrande över förslag till revidering av riktlinjer för inköp och 

upphandling 
• Kommunstyrelsens beslut § 138, 2022 Remiss av revidering av Riktlinjer för 

inköp och upphandling 
• Remissförslag till Riktlinjer för inköp och upphandling 
• Riktlinjer för inköp och upphandling 
 

Beredning 
Förvaltningen Barn och Utbildning har inga invändningar mot förslaget till Riktlinjer 
för inköp och upphandling i stort, men har några anmärkningar: 
 
Riktlinjerna omfattar den del av kommunens e-handelsfunktion som avser externa 
leverantörs anslutningar i samband med upphandling samt vissa roller som finns för 
funktionen. Kommunens e-handelsfunktion omfattar så mycket mer än bara detta, så 
därför ser Barn- och utbildningsförvaltningen helst att riktlinjerna kring e-
handelsfunktionen finns i sin helhet i ett eget dokument. 
 
Under rubriken 2.3 Funktioner och roller anges vilka uppdrag och befogenheter de 
olika rollerna och funktionerna har. Befogenheterna för några av dessa roller 
påverkas också av nämndernas delegationsordningar, något som bör framgå i 
riktlinjen. 
 
I beskrivningen av Inköpsansvarigs roll anges att det är dennes ansvar att 
förvaltningsspecifika avtal implementeras. Vem som ansvarar för implementeringen 
av förvaltningsspecifika avtal varierar beroende på vad avtalet omfattar. 
 
Under rubrik 3.1.1 Beställningar anges att förvaltningens superanvändare ska 
kontaktas om någon vara eller tjänst saknas i beställningsportalen. Vem som ska 
kontaktas kan variera mellan förvaltningarna, och detta bör framgå i riktlinjen. 
 
Det bör också under denna rubrik finnas riktlinjer för hur inköp görs om avtal inte 
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finns och där inköpsbeloppet understiger upphandlingsgränserna. 
 
Begreppet nettoprislista återfinns under rubriken, ett begrepp som måste definieras. 
 
Under rubriken 6.1 En politisk beslutad plan anges att förändringar i upphandlings- 
och genomförandeplanen (UGP) ska beslutas i berörd nämnd och expedieras till 
kommunstyrelsen för revidering, något som är en tidskrävande process. Om behov av 
ytterligare upphandling uppkommer under pågående år, krävs en snabb hantering och 
processen kring detta måste därför vara mer tidseffektiv. 
 
I föreslaget saknas riktlinjer kring utlämnade av handlingar som rör upphandlingar 
och avtal. Detta är en återkommande arbetsuppgift som är av stor vikt att den 
hanteras rätt. 

Beslut 
- Barn- och familjenämnden anser att revideringen av Riktlinjer för inköp och 
upphandling bör omarbetas med beaktande av de synpunkter som framförs av 
förvaltningen Barn och Utbildning. Omarbetningen bör göras i dialog med berörda 
förvaltningar och bolag. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 88    BoF.2022.0890 

Revidering av delegeringsordning - delegation till sociala jouren i Lund  

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

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

§ LVU 
• Epost från Sociala Jouren i Lund, 2022-07-29 
 

Beredning 
Barn- och familjenämnden föreslås besluta att följande ledamöter och tjänstemän ska 
ges rätt att begära biträde av polismyndigheten enligt 43 § 2 p LVU; 
David Westlund (S)            ordförande, Barn- och familjenämnden 
Tony Ekblad (M)                1:e vice ordförande, Barn- och familjenämnden 
Jasmina Muric (C)              2:e vice ordförande, Barn- och familjenämnden 
Amila Pasic (S)                   ledamot, Barn- och familjenämnden 
José Fleitas (V)                   ledamot, Barn- och familjenämnden 
Arash Zinatbakhsh              avdelningschef Resursavdelningen 
Josefin Sandell                    enhetschef Socialtjänstens utredningsenhet 
Theresia Hall                       bitr. enhetschef Socialtjänstens utredningsenhet 
Rebecca Wiahl                    bitr. enhetschef Socialtjänstens utredningsenhet 
Anette Alvarsson                enhetschef Familjeenheten 
Tammy Jara                        enhetschef Barn- och elevstödsenheten 
 
Barn- och familjenämnden förslås besluta att följande medarbetare inom Sociala 
jouren och beredskapen i Lund ska ges rätt att begära biträde av polismyndigheten 
enligt 43 § 2 p LVU; Ulrika Bengtsdotter, Annelie Ragazzo, Lena Engdahl, Mari 
Fransson, Lovisa Johansson, Saera Kahn, Ligia Josefsson, Anna Johansson, Cecilia 
Winge, Jennie Göransson Skarp, Mina Dadashzadeh, Caroline Ekstrand, Karin 
Johansson. 

Beslut 
Barn- och familjenämnden beslutar; 
-att förordna följande ledamöter och tjänstemän att begära biträde hos 
polismyndigheten enligt 43 § 2 p LVU; 
David Westlund (S)            ordförande, Barn- och familjenämnden 
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Tony Ekblad (M)                1:e vice ordförande, Barn- och familjenämnden 
Jasmina Muric (C)              2:e vice ordförande, Barn- och familjenämnden 
Amila Pasic (S)                   ledamot, Barn- och familjenämnden 
José Fleitas (V)                   ledamot, Barn- och familjenämnden 
Arash Zinatbakhsh              avdelningschef Resursavdelningen 
Josefin Sandell                    enhetschef Socialtjänstens utredningsenhet 
Theresia Hall                       bitr. enhetschef Socialtjänstens utredningsenhet 
Rebecca Wiahl                    bitr. enhetschef Socialtjänstens utredningsenhet 
Anette Alvarsson                enhetschef Familjeenheten 
Tammy Jara                        enhetschef Barn- och elevstödsenheten 

- att förordna följande medarbetare inom Sociala jouren och beredskapen i Lund att 
begära biträde hos polismyndigheten enligt 43 § 2 p LVU; 
Ulrika Bengtsdotter, Annelie Ragazzo, Lena Engdahl, Mari Fransson, Lovisa 
Johansson, Saera Kahn, Ligia Josefsson, Anna Johansson, Cecilia Winge, Jennie 
Göransson Skarp, Mina Dadashzadeh, Caroline Ekstrand, Karin Johansson 

Beslutet skickas till  
Förordnade delegater 
Sociala jouren i Lund 

Paragrafen är justerad 
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§ 89    BoF.2022.1157 

Yttrande över riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete  

Ärendebeskrivning  
Eslövs kommunfullmäktige beslutade 2018, § 35, om policy för systematiskt 
säkerhetsarbete. Inom ramen för policyn finns övergripande inriktning för 
kommunens systematiska brandskyddsarbete (SBA). 

Kommunens systematiska brandskyddsarbete ska ses som ett lednings- och 
kvalitetssystem för att säkerställa att brandskyddsarbetet uppnår nivåer enligt 
gällande lagstiftning. Genom att tydligt beskriva ansvar, organisation och utförande 
förtydligar verksamheten vilka roller som krävs för att ha kontroll/kunskap om 
brandskyddet och dess uppgiftshantering. Grundläggande för ett SBA-arbete är att ha 
kontroll över ansvar, risker, organisation, instruktioner, egenkontroll samt 
uppföljning. Att arbeta med systematiskt brandskyddsarbete innebär i första hand att 
minimera brandrisker, som i sin tur kan förhindra att människor tar skada, samt 
begränsa kostsamma följdskador såsom verksamhetsavbrott och höjda 
försäkringspremier. Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete är underställd 
kommunens policy för systematiskt säkerhetsarbete. Idag har kommunen inga 
specifika riktlinjer avseende systematiskt brandskyddsarbete och med anledning av 
detta har servicenämnden framtagit ett förslag på riktlinjer. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut; Yttrande över Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete 

för Eslövs kommun 
• Remissversion av riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete 
 

Beredning 
Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete beskriver noggrant rutiner och 
ansvarsfördelning gällande brandskyddsarbetet för kommunens verksamheter. För 
Barn- och familjenämnden är det av intresse att ta del av arbetet med den 
gränsdragningslista som Riktlinjerna för SBA lyfter fram som en viktig del i 
brandskyddsarbete. 

Beslut 
- Barn- och familjenämnden tar förvaltningens yttrande som sitt eget och översänder 
detta tillsammans med beslutsunderlag till Servicenämnden. 
- Barn- och familjenämnden betonar att nämnden vill ta del av arbetet med 
gränsdragningslistan som lyfts inom Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete. 
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Beslutet skickas till  
Servicenämnden 

Paragrafen är justerad 
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§ 90    BoF.2022.0013 

Rapportering av ej verkställda beslut 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. En insats, som har avbrutits och som inte har 
verkställts inom tre månader, ska också anmälas till Inspektionen för vård och 
omsorg. Denna sammanställning avser andra kvartalet 2022. 

Beslutsunderlag 
• Rapportering av ej verkställda beslut - andra kvartalet 2022 
 

Beredning 
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. 
 
Vid detta rapporteringstillfälle i augusti 2022 (avser 2 kvartalet 2022) tillkommer två 
nya ärenden 
- pojke född 2014, beslut 220513 jml 4:1 SoL bistånd i form av kontaktfamilj 
- pojke född 2018, beslut 220513 jml 4:1 SoL bistånd i form av kontaktfamilj 
 
Rapportering till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO)har skett. 

Beslut 
- Rapportering avseende ej verkställda beslut för kvartal 2 2022 godkänns och 
underlaget överlämnas till kommunfullmäktige respektive kommunrevisionen.  

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisionen 

Paragrafen är justerad 
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§ 91    BoF.2022.1236 

Val av ny ersättare till barn- och familjenämndens arbetsutskott  

Ärendebeskrivning  
Ersättare i barn- och familjenämndens arbetsutskott Istvan Barborg (S) har gått bort. 
Barn- och familjenämnden saknar därmed en ersättare till sitt arbetsutskott. 

Beredning 
Det föreligger barn- och familjenämnden att utse ny ersättare till arbetsutskottet. 

Yrkanden 
Tony Ekblad (M) yrkar på att Yvonne Flodin (M) väljs in som ersättare i barn- och 
familjenämndens arbetsutskott. 

Beslut 
- I anslutning till Istvan Barborgs (S) bortgång utses Yvonne Flodin (M) som ny 
ersättare i barn- och familjenämndens arbetsutskott. 

Beslutet skickas till  
Förtroendemannaregistret 
Barn och Utbildning 

Paragrafen är justerad 
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§ 92  

Verksamhetsinformation  

Förvaltningschef Jörgen Larsson informerar om; 
- Överklagande av upphandling av byggentreprenad som berör Sallerupskolan. 
Förvaltningsättens handläggningstid kan komma att innebära förseningar av 
byggprojektet. Förvaltningen har varit i kontakt med föräldrar vars barn kan komma 
att påverkas av eventuella förseningar. 
- Inflyttning på Violens förskola ägde rum den 19 september. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 93    BoF.2022.0041 

Redovisning av delegeringsbeslut för juli och augusti 2022  

Ärendebeskrivning  
Redovisning av delegeringsbeslut för juli och augusti 2022. 

Beslutsunderlag 
• Delegeringslista Familjerätt 220701-220731 
• Delegeringslista IFO 220701-220731 
• Delegeringslista Familjerätt 220801-220831 
• Delegeringslista IFO 220801-220831 
• Delegeringslista grundskola juni 2022 
• Delegeringslista grundskola juli 2022 
• Delegeringslista grundskola augusti 2022 
• Anmälningar grundskola augusti 2022 
• Rapport om kränkande särbehandling augusti 
• Redovisning av delegeringsbeslut juli och augusti 2022 
 

Beredning 
Redovisning av beslut fattade på delegation av barn- och familjenämndens 
arbetsutskott; 
§ 148 
Placering i familjehem enligt 11 § LVU. 
 
§ 149 
Medgivande till familjehem enligt 6 kap 6 § SoL 
 
§ 150, 151 
Beslut om att häva 2 § LVU och avsluta 11 § LVU samt bevilja insats enligt 4 kap 1 
§ SoL. 
 
§ 152, 164 
Begäran om förlängd utredningstid enligt 11 kap 2 § SoL 
 
§ 153 
Direktupphandling digitala elevenheter grundskolan 
 
§ 156 
Övervägande privatplacering enligt SoL. 
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§ 157, 175-184, 193-195 
Övervägande enligt 6 kap 8 § SoL. 
 
§ 158-163, 185, 186 
Övervägande enligt 13 § LVU vid placering jml 2 § LVU 
 
§ 165, 189 
Medgivande som kontrakterat jourhem enligt 6 kap 6 § SoL. 
 
§ 166, 190 
Kostnadsbilaga till utredning avseende kontrakterat jourhem 
 
§ 167 
Yttrande till kammarrätten i Göteborg i mål nr: 3168-22 
 
§ 187, 188 
Bistånd genom placering i familjehem enligt 4 kap 1 § SoL 
 
Ordförandebeslut; 
Placering utanför hemmet på SiS hem enligt 11 § LVU, 2022-06-20 
 
Placering utanför hemmet i jourhem enligt 11 § LVU, 2022-06-20 
 
Placering utanför hemmet i jourhem enligt 11 § LVU, 2022-06-09 
 
Placering utanför hemmet i jourhem enligt 11 § LVU, 2022-07-21 
 
Placering utanför hemmet i jourhem enligt 11 § LVU, 2022-06-28 
 
Placering utanför hemmet i jourhem enligt 11 § LVU, 2022-07-15 
 
Övriga delegeringsbeslut; 
BoF.2022.0858-1 Anställningsbeslut 
 
BoF.2022.0860-1 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp, Nya Östra 
 
BoF.2022.0863-1 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp, Harlösa skola 
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BoF.2022.0864-1 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp, Västra skolan 
 
BoF.2022.0865-1 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp, Marieskolan 
 
BoF.2022.0866-1 Beslut om tilläggsbelopp, Stehagskolan 
 
BoF.2022.0855-3 Rättidsprövning överklagan skolplacering 
 
BoF.2021.1856-5 Yttrande med anledning av beslut efter tillsyn av Harlösa skola 
 
BoF.2021.1856-6 Bilagor tillhörande yttrande 
 
BoF.2022.0887-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2022.0896-2 Personuppgiftsbiträdesavtal 
 
BoF.2022.0903-1 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp, Flyingeskolan 
 
BoF.2022.0645-5 Yttrande till Skolväsendets överklagandenämnd 
 
BoF.2022.0931-1 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp, Ekenässkolan 
 
BoF.2022.0932-1 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp, Harlösa skola 
 
BoF.2022.0787-5 Beslut med anledning av uppgifter om undervisningsmöjligheter 
vid Förskolan Ströungarna 
 
BoF.2022.0824-2 Yttrande med anledning av uppgifter om kränkande behandling vid 
Västra skolan, Eslövs kommun 
 
BoF.2022.0922-2 Yttrande med anledning av anmodan från Skolväsendets 
överklagandenämnd 
 
BoF.2022.0057-11 Överklagan i ärende 7.4.5-2022-1362 
 
BoF.2022.0945-1 Anställningsbeslut 
 
BoF.2022.0897-3 Tilldelningsbeslut i upphandling av PDV 
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BoF.2022.0884-17 Tilldelningsbeslut avseende Rekonditionerade digitala enheter till 
skola, kompletteringsköp 
 
BoF.2022.0989-1 Beslut om avslag av tilläggsbelopp, Emiliaskolan 
 
BoF.2022.0990-1 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp, Emiliaskolan 
 
BoF.2022.0991-1 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp, Fridebo förskola 
 
BoF.2022.0314-2 Anställningsbeslut 
 
BoF.2022.0313-2 Anställningsbeslut 
 
BoF.2022.0312-2 Anställningsbeslut 
 
BoF.2022.0311-2 Anställningsbeslut 
 
BoF.2022.1008-1 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp, Sallerupskolan 
 
BoF.2022.1009-1 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp, Fridasroskolan 
 
BoF.2022.1010-1 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp, Ölyckeskolan 7-9 
 
BoF.2022.0932-2 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp, Harlösa skola 
 
BoF.2022.1028-1 Anställningsavtal för Lärare till F-3 Team Östra 
 
BoF.2022.1029-1 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp, Sallerupskolan 
 
BoF.2022.1030-1 Anställningsbeslut för Lärare i fritidshem på Nya Östra skolan 
 
BoF.2022.1038-1 Ansökan om skolskjuts (för ej automatiskt berättigad elev) samt 
beslut 
 
BoF.2022.1039-1 Ansökan om skolskjuts (för ej automatiskt berättigad elev) samt 
beslut 
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BoF.2022.1040-1 Ansökan om skolskjuts (för ej automatiskt berättigad elev) samt 
beslut 
 
BoF.2022.1042-1 Ansökan om skolskjuts (för ej automatiskt berättigad elev) samt 
beslut 
 
BoF.2022.1043-1 Ansökan om skolskjuts (för ej automatiskt berättigad elev) samt 
beslut 
 
BoF.2022.1044-1 Ansökan om skolskjuts (för ej automatiskt berättigad elev) samt 
beslut 
 
BoF.2022.1046-1 Ansökan om skolskjuts (för ej automatiskt berättigad elev) samt 
beslut 
 
BoF.2022.1047-1 Ansökan om skolskjuts (för ej automatiskt berättigad elev) samt 
beslut 
 
BoF.2022.1048-1 Ansökan om skolskjuts (för ej automatiskt berättigad elev) samt 
beslut 
 
BoF.2022.1050-1 Ansökan om skolskjuts (för ej automatiskt berättigad elev) samt 
beslut 
 
BoF.2022.1051-1 Ansökan om skolskjuts (för ej automatiskt berättigad elev) samt 
beslut 
 
BoF.2022.1052-1 Ansökan om skolskjuts (för ej automatiskt berättigad elev) samt 
beslut 
 
BoF.2022.1054-1 Ansökan om skolskjuts (för ej automatiskt berättigad elev) samt 
beslut 
 
BoF.2022.1055-1 Ansökan om skolskjuts (för ej automatiskt berättigad elev) samt 
beslut 
 
BoF.2022.1056-1 Ansökan om skolskjuts (för ej automatiskt berättigad elev) samt 
beslut 

28 ( 32 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2022-09-21 

 

Barn- och familjenämnden  
 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

 

 
BoF.2022.1065-1 Anställningsbeslut för tjänsten lärare i tyska, svenska/svenska som 
andra språk på Källebergsskolan 
 
BoF.2022.1066-1 Anställningsbeslut för tjänsten lärare i matematik på 
Källebergsskolan 
 
BoF.2022.1067-1 Anställningsbeslut för lärare på Källebergsskolan 
 
BoF.2022.1071-1 Anställningsbeslut 
 
BoF.2022.1072-1 Anställningsbeslut 
 
BoF.2022.1074-1 Anställningsbeslut 
 
BoF.2022.1075-1 Anställningsbeslut 
 
BoF.2022.1076-1 Anställningsbeslut 
 
BoF.2021.1138-40 Uppföljning av beslut gällande Förskolan Ströungarna, Beslut 
 
BoF.2022.1109-2 Avtal avseende digital larmapp, CoSafe AB 
 
BoF.2022.1109-3 Personuppgiftsavtal, digital larmapp, CoSafe AB 
 
BoF.2022.1118-3 Tilläggsavtal, Samtyckesmodul i Tieto Evry Edlevo 
 
BoF.2022.1009-2 Beslut om återkallelse av tilläggsbelopp 
 
BoF.2022.1137-1 Överenskommelse om interkommunalersättning 
 
BoF.2022.1153-1 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp, Sibbebo förskola 
 
BoF.2022.0824-6 Yttrande med anledning av begäran om komplettering av Barn- 
och elevombudet 
 
BoF.2022.0127-6 Statsbidrag för högskolestudier i specialpedagogik hösten 2022 
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BoF.2022.0129-8 Statsbidrag för fortbildning av förskolelärare höstterminen 2022 
 
BoF.2022.1174-1 Avtal avseende interkommunal ersättning 
 
BoF.2022.1175-1 Beslut om avslag av tilläggsbelopp, Magelungen grundskola. 
 
BoF.2022.1176-1 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp, Norrevångsskolan 7-9 
 
BoF.2022.1179-1 Anställningsbeslut för biträdande rektor vid Källebergsskolan 
 
BoF.2022.1180-1 Anställningsbeslut för lärare vid Källebergsskolan 
 
BoF.2022.1189-1 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp, Kunskapsskolan Lund 
 
BoF.2022.1191-1 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp, Sallerupskolan 
 
BoF.2022.1192-1 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp, Fridasroskolan 
 
BoF.2022.1193-1 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp, Karlavagnens förskola 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 94   

Anmälningar för kännedom  

 
BoF.2022.0023-1 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 85, 2022 

Budgetberedning 2023 

BoF.2022.0023-2 Förslag till Vårbudget inför 2023- förutsättningar 

BoF.2022.0023-3 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 87, 2022 Operativ 
lokalförsörjningsplan som underlag för budget 2023 

BoF.2022.0023-4 Sammanställning och åtgärdsförslag på inkomna synpunkter på 
remissversionen av den operativa lokalförsörjningsplanen 2023-
2027 

BoF.2022.0023-5 Förslag till lokalförsörjningsplan 2023 som underlag budget maj 
2022 

BoF.2022.0911-1 Kommunstyrelsens beslut § 139, 2022 Medel för åtgärder 
kopplat till kommunstyrelsens skyddsrum 

BoF.2022.0918-1 Kommunstyrelsens beslut § 138, 2022 Remiss av revidering av 
Riktlinjer för inköp och upphandling 

BoF.2022.0918-2 Remissförslag till Riktlinjer för inköp och upphandling 

GoV.2020.0378-5 Expediering Kommunfullmäktiges beslut § 54, 2022 Motion 
från Ted Bondesson (SD) Uppdatera kommunens måltidspolicy 

BoF.2020.2810-5 Expediering Kommunfullmäktiges beslut § 54, 2022 Motion 
från Ted Bondesson (SD) Uppdatera kommunens måltidspolicy 

BoF.2022.0920-1 Kommunstyrelsens beslut § 141, 2022 Revidering av riktlinjer 
för hantering av personuppgiftsincident 

BoF.2022.0920-2 Antagen Riktlinje för hantering av personuppgiftsincident 2022-
05-31 

BoF.2022.0921-1 Kommunstyrelsens beslut § 140, 2022 Ansökan om 
medlemskap i Energikontoret Sydost 

BoF.2022.0921-2 Uppdatering gällande Energikontoret Skåne 
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BoF.2022.0921-3 Om Energikontor och energirådgivning inför medlemskap i 
Energikontor Sydost Energikontoret Skåne 

BoF.2022.0921-4 Finansieringsmodell inför medlemskap i Energikontor Sydost 

BoF.2022.0921-5 Inbjudan till medlemskap 

BoF.2022.0923-1 Kommunstyrelsens beslut § 125, 2022 Antagande av 
medborgarlöfte för Eslövs kommun 2022 

BoF.2022.0923-2 Förslag till medborgarlöfte i Eslövs kommun 2022 

BoF.2022.0008-4 Servicenämndens beslut § 80, 2022 Remittering av riktlinjer för 
systematiskt brandskyddsarbete för Eslövs kommun 

BoF.2022.0008-5 Remissversion av riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete 

BoF.2022.0023-6 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 94, 2022 Förslag till 
vårbudget inför 2023 - förutsättningar 

BoF.2022.0023-7 Förslag till Vårbudget inför 2023- förutsättningar 

BoF.2020.2438-13 Kommunfullmäktiges beslut § 65, 2022 Antagande av fördjupad 
översiktsplan för östra Eslöv, öster om järnvägen 

BoF.2022.0015-6 Kommunfullmäktiges beslut §66, 2022 Vårprognos 2022 

BoF.2022.0988-1 Kommunfullmäktiges beslut § 64, 2022 Antagande av förslag 
till Trafikstrategi 2035 för Eslövs kommun 

 

Paragrafen är justerad 
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