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§ 118  

Val av protokolljusterare  

Jasmina Muric (C) utses att jämte ordförande justera protokoll från dagens 
sammanträde. 

Paragrafen är justerad 
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§ 119    BoF.2022.0033 

Uppföljning av barn- och familjenämndens medarbetarenkät 2022  

Ärendebeskrivning  
Medarbetarenkäten distribuerades via mail till samtliga medarbetare med tillsvidare- 
eller månadsanställning och gick att besvara under veckorna 40-42. I år hade barn- 
och familjenämndens verksamheter en svarsfrekvens på 78,55% jämfört med 76,55% 
2021. 

Enkäten inleds med 9 frågor på temat Hållbart medarbetarengagemang (HME) och 
efterföljande frågor i enkäten undersöker förhållanden gällande arbetsplats och 
ledarskap, arbetsmiljö, kränkande särbehandling och diskriminering, utveckling och 
lön samt gemensamma värderingar. 

Varje område, med något undantag, mäts på en skala från 1-5 där 1 står för Stämmer 
mycket dåligt och 5 står för Stämmer mycket bra. Resultatet presenteras genom ett 
medelvärde för respektive fråga där ett medelvärde på 4 eller däröver ses som ett 
mycket gott resultat där ingen vidare åtgärd behövs. För området kränkande 
särbehandling och diskriminering gäller nolltolerans. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut; Medarbetarenkät 2022 för barn- och familjenämnden 
• Medarbetarenkät 2022, barn- och familjenämnden 
• Rapport och analys av medarbetarenkäten 2022 
 

Beredning 
I årets medarbetarenkät syns mycket goda resultat för verksamheterna inom barn- 
och familjenämnden. Jämfört med 2021 är medelvärdet per fråga genomgående 
något högre, med några få undantag. I allra högst utsträckning håller medarbetarna 
med om att alla behandlas lika på deras arbetsplats tätt följt av att deras arbete känns 
meningsfullt. För de jämförbara HME-frågorna har ett redan bra resultat blivit ännu 
bättre och når nu ett HME-värde på 85 av 100. Detta är över det 
kommungemensamma målet om ett HME-värde på 83 och är ett mycket gott resultat 
i jämförelse med andra kommuner. Även arbetet med kommunens gemensamma 
värderingar upplevs ha blivit bättre och är det område där resultaten förbättrats mest 
trots goda resultat sedan tidigare. 

Förbättringsområden är fortfarande fysiks arbetsmiljö och arbetsbelastning där 
medelvärdet även i år är under 4. Verksamheterna behöver även fortsätta att arbeta 
för att förebygga kränkande särbehandling och diskriminering, även om arbete med 
att kunskapshöja kring dessa frågor tycks ha gett gott resultat. 
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Beslut 
- Barn- och familjenämnden lägger rapport avseende medarbetarenkät 2022 med 
godkännande till handlingarna. 

Beslutet skickas till  
Barn och Utbildning 

Paragrafen är justerad 
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§ 120    BoF.2022.0034 

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2022  

Ärendebeskrivning  
Enligt Rutin för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet ska en 
förvaltningsövergripande uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
genomföras. Checklistan för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
utgör utgångspunkt för denna sammanställning och har besvarats av de lokala 
samverkansgrupperna (LOSAM) på enhetsnivå eller tillsammans med arbetsgruppen. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut; Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2022 
• Sammanställning av årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 

2022 
 

Beredning 
Sammanställningen av checklistorna visar att arbetsmiljöarbetet i barn- och 
familjenämndens verksamheter över lag fungerar tillfredställande. Identifierade 
förbättringsområden är baserade på enstaka enheters behov av åtgärder utifrån svaren 
i checklistan. Dessa innefattar att göra arbetsmiljömål, rutiner för arbetsmiljö och 
rehabilitering kända på arbetsplatsen, samt se till att chefer och skyddsombud 
genomgår kommunens gemensamma arbetsmiljöutbildning (BAM) och att skriftligt 
dokumentera riskbedömningar. 

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

Beslut 
- Uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2022 läggs med godkännande 
till handlingarna. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
 

  

7 ( 23 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2022-12-21 

 

Barn- och familjenämnden  
 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

 

§ 121    BoF.2022.0035 

Bidrag till barn i förskola 2023  

Ärendebeskrivning  
Barn- och familjenämnden har att fastställa bidragsbelopp och interkommunal 
ersättning för barn placerade i förskolan hos annan huvudman 2023. Inför budgetår 
2023 står Eslövs kommun inför stora ekonomiska utmaningar, och kostnaderna 
behöver reduceras. Bidraget för barn i förskolan har därför anpassats efter 
kommunens ekonomiska förutsättningar för 2023. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut; Bidrag 2023 för barn i förskolan 
• Bidrag och interkommunal ersättning förskola 2023 
 

Beredning 
Lagen om offentliga bidrag bygger på likabehandlingsprincipen där kommunens 
bidrag ska beräknas på samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av 
resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag. Bidraget ska grunda sig på 
kommunens budget för det kommande budgetåret och fastställas per kalenderår. Alla 
kostnader som är förknippade med verksamheten ska ingå i bidraget och kommunen 
måste kunna redovisa hur bidraget har beräknats. 

Bidraget ska bestå av ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp. Grundbeloppet ska avse 
ersättning för: 
- Undervisning och pedagogisk verksamhet 
- Pedagogiskt material och utrustning 
- Måltider 
- Lokalkostnader (baserat på kommunens genomsnittskostnad) 
- Administration (schablon på 3 procent) 
- Moms (schablon på 6 procent), ingår endast i bidraget till fristående anordnare) 

Bidraget är beräknat som ett bruttobidrag, där barnomsorgsavgiften tillfaller och 
debiteras av kommunen. Tilläggsbelopp utgår, efter ansökan, för de barn som har ett 
omfattande behov hav särskilt stöd. Kommunen är inte skyldig att lämna bidrag för 
särskilt stöd om betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för 
kommunen. 

Kommunen ska fatta ett särskilt beslut till varje fristående huvudman där kommunen 
har barn på förskolan. Detta beslut fattas av förvaltningschefen enligt barn- och 
familjenämndens delegationsordning (F33), och baseras på nämndens beslut om 
bidrag till förskolan. 
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Yrkanden 
José Fleitas (V) yrkar att förvaltningen ges i uppdrag att ta fram ytterligare ett förslag 
till beslut, utan besparingar samt där fördelningen utifrån socioekonomiska faktorer 
ses över, till nämndens sammanträde i januari 2023. 

Tony Ekblad (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på José Fleitas (V) yrkande och förvaltningens förslag 
till beslut och finner att barn- och familjenämnden beslutar i enlighet med 
förvaltningens förslag till beslut. 

Reservationer 
Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet, se paragrafbilaga. 

Beslut 
- Bidragsbeloppen för barn i förskola 2023 fastställs enligt bilagan Bidrag och 
interkommunal ersättning förskola 2023. 
- Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutet skickas till  
Delegat för utskick för fristående huvudmän 

Paragrafen är justerad 
 

  

9 ( 23 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2022-12-21 

 

Barn- och familjenämnden  
 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

 

§ 122    BoF.2022.0036 

Bidrag till elever i förskoleklass och grundskola 2023  

Ärendebeskrivning  
Barn- och familjenämnden har att fastställa bidragsbelopp och interkommunal 
ersättning för elever med skolgång i förskoleklass och grundskola hos andra 
huvudmän. Inför budgetår 2023 står Eslövs kommun inför stora ekonomiska 
utmaningar, och kostnaderna behöver reduceras. Bidraget för elever i förskoleklass 
och grundskolan har därför anpassats efter kommunens ekonomiska förutsättningar 
för 2023. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut; Bidrag 2023 för elever i förskoleklass och grundskolan 
• Bidrag och interkommunal ersättning för förskoleklass och grundskolan 2023 
 

Beredning 
Lagen om offentliga bidrag bygger på likabehandlingsprincipen där kommunens 
bidrag ska beräknas på samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av 
resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag. Bidraget ska grunda sig på 
kommunens budget för det kommande budgetåret och fastställas per kalenderår. Alla 
kostnader som är förknippade med verksamheten ska ingå i bidraget och kommunen 
måste kunna redovisa hur bidraget har beräknats. 

Bidraget ska bestå av ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp. Grundbeloppet ska avse 
ersättning för: 
- Undervisning 
- Läromedel och utrustning 
- Elev- och hälsovård 
- Måltider 
- Lokalkostnader (baserat på kommunens genomsnittskostnad) 
- Administration (schablon på 3 procent) 
- Moms (schablon på 6 procent), ingår endast i bidraget till fristående anordnare) 

Tilläggsbelopp utgår per elev: 
- utifrån socioekonomiska bakgrundsfaktorer beroende av eelvens boendeområde. 
- som följer kursplanen för svenska som andra språk. 
- som är berättigad och deltar i modersmålsundervisning. 
- Som har ett omfattande behov av särskilt stöd. Kommunen är inte skyldig att lämna 
bidrag för särskilt stöd om betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter 
uppstår för kommunen. 
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Kommunen ska fatta ett särskilt beslut till varje fristående huvudman där kommunen 
har elever i förskoleklass och/eller i grundskolan. Detta beslut fattas av 
förvaltningschefen enligt barn- och familjenämndens delegationsordning (F33), och 
baseras på nämndens beslut om bidrag till elever i förskoleklass och grundskolan. 

Yrkanden 
José Fleitas (V) yrkar att förvaltningen ges i uppdrag att ta fram ytterligare ett förslag 
till beslut, utan besparingar samt där fördelningen utifrån socioekonomiska faktorer 
ses över, till nämndens sammanträde i januari 2023. 

Tony Ekblad (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på José Fleitas (V) yrkande och förvaltningens förslag 
till beslut och finner att barn- och familjenämnden beslutar i enlighet med 
förvaltningens förslag till beslut. 

Reservationer 
Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet, se paragrafbilaga. 

Beslut 
- Bidragsbeloppen för elever i förskoleklass och grundskola 2023 fastställs enligt 
bilagan Bidrag och interkommunal ersättning för förskoleklass och grundskola 2023. 
- Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutet skickas till  
Delegat för utskick av beslut till fristående anordnare 

Paragrafen är justerad 
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§ 123    BoF.2022.0037 

Bidrag till elever på fritidshem 2023  

Ärendebeskrivning  
Barn- och familjenämnden har att fastställa bidragsbelopp och interkommunal 
ersättning för elever på andra huvudmäns fritidshem 2023. Inför budgetår 2023 står 
Eslövs kommun inför stora ekonomiska utmaningar, och kostnaderna behöver 
reduceras. Bidraget för elever i fritidshemmen har därför anpassats efter kommunens 
ekonomiska förutsättningar för 2023. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut; Bidrag 2023 för elever i fritidshem 
• Bidrag och interkommunal ersättning fritidshem 2023 
 

Beredning 
Lagen om offentliga bidrag bygger på likabehandlingsprincipen där kommunens 
bidrag ska beräknas på samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av 
resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag. Bidraget ska grunda sig på 
kommunens budget för det kommande budgetåret och fastställas per kalenderår. Alla 
kostnader som är förknippade med verksamheten ska ingå i bidraget och kommunen 
måste kunna redovisa hur bidraget har beräknats. 

Bidraget ska bestå av ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp. Grundbeloppet ska avse 
ersättning för: 
- Undervisning och pedagogisk verksamhet 
- Pedagogiskt material och utrustning 
- Måltider 
- Lokalkostnader (baserat på kommunens genomsnittskostnad) 
- Administration (schablon på 3 procent) 
- Moms (schablon på 6 procent), ingår endast i bidraget till fristående anordnare) 

Bidraget är beräknat som ett bruttobidrag, där barnomsorgsavgiften tillfaller och 
debiteras av kommunen. Tilläggsbelopp utgår, efter ansökan, för de elever som har 
ett omfattande behov hav särskilt stöd. Kommunen är inte skyldig att lämna bidrag 
för särskilt stöd om betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår 
för kommunen. 
 
Kommunen ska fatta ett särskilt beslut till varje fristående huvudman där kommunen 
har elever på fritidshem. Detta beslut fattas av förvaltningschefen enligt barn- och 
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familjenämndens delegationsordning (F33), och baseras på nämndens beslut om 
bidrag till fritidshemmen. 

Yrkanden 
José Fleitas (V) yrkar att förvaltningen ges i uppdrag att ta fram ytterligare ett förslag 
till beslut, utan besparingar samt där fördelningen utifrån socioekonomiska faktorer 
ses över, till nämndens sammanträde i januari 2023. 

Tony Ekblad (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på José Fleitas (V) yrkande och förvaltningens förslag 
till beslut och finner att barn- och familjenämnden beslutar i enlighet med 
förvaltningens förslag till beslut. 

Reservationer 
Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet, se paragrafbilaga. 

Beslut 
- Bidragsbeloppen för elever på fritidshemmen 2023 fastställs enligt bilagan Bidrag 
och interkommunal ersättning fritidshem 2023. 
- Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutet skickas till  
Delegat för utskick till fristående huvudmän 

Paragrafen är justerad 
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§ 124    BoF.2022.0038 

Bidrag till barn i pedagogisk omsorg 2023  

Ärendebeskrivning  
Barn- och familjenämnden har att fastställa bidragsbelopp och interkommunal 
ersättning för barn i andra huvudmäns pedagogiska omsorg 2023. Inför budgetår 
2023 står Eslövs kommun inför stora ekonomiska utmaningar, och kostnaderna 
behöver reduceras. Bidraget till barn i pedagogisk omsorg har därför anpassats efter 
kommunens ekonomiska förutsättningar för 2023. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut; Bidrag 2023 för pedagogisk omsorg 
• Bidrag och interkommunal ersättning pedagogisk omsorg 2023 
 

Beredning 
Lagen om offentliga bidrag bygger på likabehandlingsprincipen där kommunens 
bidrag ska beräknas på samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av 
resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag. Bidraget ska grunda sig på 
kommunens budget för det kommande budgetåret och fastställas per kalenderår. Alla 
kostnader som är förknippade med verksamheten ska ingå i bidraget och kommunen 
måste kunna redovisa hur bidraget har beräknats. 

Bidraget ska bestå av ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp. Grundbeloppet ska avse 
ersättning för: 
- Omsorg och pedagogisk verksamhet 
- Pedagogiskt material, utrustning, måltider och lokaler eller motsvarande 
omkostnadsersättning som betalas till kommunens egen verksamhet 
- Administration (schablon på 1 procent) 
- Moms (schablon på 6 procent), ingår endast i bidraget till fristående anordnare) 

Bidraget är beräknat som ett bruttobidrag, där barnomsorgsavgiften tillfaller och 
debiteras av kommunen. Tilläggsbelopp utgår, efter ansökan, för de elever som har 
ett omfattande behov hav särskilt stöd. Kommunen är inte skyldig att lämna bidrag 
för särskilt stöd om betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår 
för kommunen. 

Kommunen ska fatta ett särskilt beslut till varje fristående huvudman där kommunen 
har barn i pedagogisk omsorg. Detta beslut fattas av förvaltningschefen enligt barn- 
och familjenämndens delegationsordning (F33), och baseras på nämndens beslut om 
bidrag till pedagogisk omsorg. 
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Yrkanden 
José Fleitas (V) yrkar att förvaltningen ges i uppdrag att ta fram ytterligare ett förslag 
till beslut, utan besparingar samt där fördelningen utifrån socioekonomiska faktorer 
ses över, till nämndens sammanträde i januari 2023. 

Tony Ekblad (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på José Fleitas (V) yrkande och förvaltningens förslag 
till beslut och finner att barn- och familjenämnden beslutar i enlighet med 
förvaltningens förslag till beslut. 

Reservationer 
Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet, se paragrafbilaga. 

Beslut 
- Bidragsbeloppen för barn i pedagogisk omsorg för 2023 fastställs enligt bilagan 
Bidrag och interkommunal ersättning pedagogisk omsorg 2023. 
- Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutet skickas till  
Delegat för utskick till fristående huvudmän 

Paragrafen är justerad 
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§ 125    BoF.2022.0040 

Intern kontroll 2022 riktade statsbidrag  

Ärendebeskrivning  
Enligt barn-och familjenämndens plan för intern kontroll 2022 ska processen 
ansvarsfördelning för ansökan och återrapportering av statsbidrag, följas upp. 
Riskerna som beskrivs i processen i intern kontrollplanen är att statsbidrag inte söks 
och återrapporteras inom utsatta tider. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut; Intern kontroll - Uppföljning rutin för ansvarsfördelning för 

ansökan och återrapportering av statsbidrag 
 

Beredning 
Under 2021 genomfördes en granskning av kommunens hantering av riktade 
statsbidrag 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. 

På nämndens aprilsammanträde beslutades om en rutin för administrationen kring 
riktade statsbidrag. Kortfattat så bestod rutinen i att mest lämpad administratör ska 
arbeta med ansökan, uppföljning och återrapportering av statsbidraget samt att 
blanketten Ansvarsfördelning för riktade statsbidrag inom Barn- och 
utbildningsförvaltningen som anger ansvariga och kontaktpersoner för statsbidraget, 
ska fyllas i och diarieföras. 

Sedan april månad har enbart ett riktat statsbidrag sökts inom barn- och 
familjenämndens verksamhet. Fler har funnits att söka men har inte söks dels på 
grund av att förutsättningarna för att ansöka och erhålla statsbidragen inte funnits i 
nämndens verksamheter, och dels för att bidragen har varit avsedda för 
kompetensutvecklingsinsatser som skolenheterna redan deltagit i eller där rektor 
gjort bedömningen att skolenheterna inte har möjlighet att delta för tillfället. 

Bidraget som ansöks för är Lovskola för 2022. Ansökan till statsbidraget har 
upprättats och skickats in utifrån Skolverkets (bidrags lämnade myndighet) direktiv. 
Någon återrapportering har ännu inte gjorts och inga datum eller riktlinjer för 
uppföljningen av statsbidraget är inte heller kända ännu. Blanketten 
Ansvarsfördelning för riktade statsbidrag inom Barn- och utbildningsförvaltningen 
är ifylld och diarieförd med statsbidragets övriga handlingar. Statsbidraget har vidare 
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kvalitetssäkrats och kontrollerats av utsedd administratör tillsammans med rektorer 
för skolenheter som anordnat lovskola. 

Beslut 
- Uppföljningen av rutin för ansvarsfördelning för ansökan och återrapportering av 
statsbidrag läggs med godkännande till handlingarna. 

Beslutet skickas till  
Barn och Utbildning 

Paragrafen är justerad 
 

  

17 ( 23 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2022-12-21 

 

Barn- och familjenämnden  
 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

 

§ 126    BoF.2022.0042 

Ekonomisk månadsrapport för barn- och familjenämnden november 
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 på placeringar inom 
socialtjänsten. 

Beslutsunderlag 
• Ekonomisk månadsrapport november 2022 
• Ekonomisk sammanställning november 2022 
• Frisktal till och med november 2022 
• Prognos placerade barn och unga till och med november 2022 
• Volymer till och med november 2022 
 

Beredning 
Den ekonomiska redovisningen till och med november visar på ett överskott för 
barn- och familjenämnden. Överskottet beror främst på att decembers statsbidrag för 
Likvärdig skola finns i utfallet, fakturor för institutionsplaceringar och 
interkommunala skolkostnader har ännu ej inkommit. 

Helårsprognosen om ett underskott om 5 miljoner kronor som lämnades i samband 
med delårsrapporten, förväntas bli något bättre. Ny helårsprognos för barn- och 
familjenämnden för 2022 när ett underskott om 3 miljoner kronor. 

Beslut 
- Ekonomisk månadsrapport för november 2022 läggs med godkännande till 
handlingarna.  

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 127  

Verksamhetsinformation  

Förvaltningschef Jörgen Larsson informerar om arbetet med att ta fram 
utbildningsinsatser för nya förtroendevalda i samband med den nya mandatperioden. 

Paragrafen är justerad 
 

  

19 ( 23 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2022-12-21 

 

Barn- och familjenämnden  
 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

 

§ 128   

Anmälningar för kännedom  

 
SOT.2021.0044-45 Servicenämndens beslut § 125, 2022 Uppföljning av 

byggprojekten för november 2022 

SOT.2021.0044-44 Uppföljningsrapport av byggprojekten för november 2022 

BoF.2022.1477-2 Års- och timarvoden för förtroendevalda i Eslövs kommun 2023 

BoF.2022.1477-3 Arvoden för förtroendevalda inom de kommunala bolagen inför 
årsstämmorna 2023 

BoF.2022.1477-1 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskotts beslut § 27, 2022 
Uppräkning av politikerarvode 2023 

 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 129    BoF.2022.0041 

Redovisning av delegeringsbeslut 2022 till barn- och familjenämnden  

Ärendebeskrivning  
Redovisning av delegeringsbeslut för november 2022. 

Beslutsunderlag 
• Redovisning av delegeringsbeslut november 2022 
• Delegeringslista IFO november 2022 
• Delegeringslista Familjerätt november 2022 
• Delegeringslista grundskola november 2022 
• Anmälningar grundskola november 2022 
• Rapport kränkande särbehandling i grundskolan november 2022 
 

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

§§ 252-254, 276-280 
Övervägande enligt 6 kap 8 § SoL 
 
§ 255-257, 281 
Övervägande enligt 13 § LVU vid placering jml 2 § LVU 

§§ 258, 260 
Placering i familjehem enligt 6 kap 1 § SoL. 
 
§§ 259, 261, 287 
Medgivande till familjehem enligt 6 kap 6 § SoL 

§ 262 
Utredning upphävande av vård enligt 3 § LVU 

§§ 263-270, 272 
Begäran om förlängd utredningstid enligt 11 kap 2 § 2 st SoL 

§ 271 
Lämna yttrande till Förvaltningsrätten på överklagat ärende 

§ 273 
Vitesföreläggande enligt 7 kap. 23 § skollagen (2010:800) 

§ 282-286 
Placering i familjehem enligt 4 kap 1§ SoL 
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§ 288 
Yttrande över överklagande till kammarrätten 

§ 289 
Ansökan om vård enligt 1 och 2 §§ LVU. 

Ordförandebeslut i socialtjänstärenden; 
Placeringsbeslut enligt 11 § LVU, 2022-11-07 

Omedelbart omhändertagande jml 6 § LVU, 2022-11-14 

Placeringsbeslut enligt 11 § LVU, 2022-11-14 

Hemlighållande av vistelseort enligt 14 § LVU, 2022-11-14 

Placeringsbeslut enligt 11 § LVU, 2022-11-17 

Placeringsbeslut enligt 11 § LVU, 2022-11-29 

Övriga delegeringsbeslut; 
BoF.2021.2021-11 Kompletterande yttrande med anledning av kvalitetsgranskning 
 
BoF.2017.2560-3 Anställningsbeslut, Fridebo, förskollärare 
 
BoF.2022.1426-1 Ärendeblad ang utökad vistelsetid 
 
BoF.2022.0710-2 Ärendeblad ang utökad vistelsetid 
 
BoF.2022.1426-2 Ärendeblad ang utökad vistelsetid 
 
BoF.2022.1427-1 Ärendeblad ang utökad vistelsetid 
 
BoF.2022.1427-2 Ärendeblad ang utökad vistelsetid 
 
BoF.2022.0421-5 Tilldelningsbeslut i upphandling av skolskjuts 
 
BoF.2022.1270-4 Tilldelningsbeslut i direktupphandling av digitala hjälpmedel 
 
BoF.2022.1453-1 Anställningsbeslut för lärare vid Källebergsskolan 
 
BoF.2022.0858-2 Anställningsbeslut 
 
BoF.2022.0313-3 Anställningsbeslut konverterat till tillsvidare anställning 
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BoF.2022.1487-1 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp, Mariebo förskola 
 
BoF.2022.1523-1 Anställningsbeslut, Marieboförskola, förskollärare 
 
BoF.2021.0092-2 Anställningsbeslut, Sibbeboförskola, barnskötare 
 
BoF.2022.1527-1 Anställningsbeslut, Munkeboförskola, förskollärare 
 
BoF.2022.1552-2 Beslut om att tillträda skolans område 
 
BoF.2021.0604-2 Utökad vistelsetid 
 
BoF.2022.1564-1 Ärendeblad utökad vistelsetid 
 
BoF.2022.0311-3 Anställningsbeslut 
 
BoF.2022.0312-3 Anställningsbeslut 

BoF.2022.1565-1 Anställningsbeslut 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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