
 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2022-01-19 

 

Barn- och familjenämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

Plats och tid Medborgarhuset B-salen kl. 18:00-19:40  
  
Beslutande David Westlund (S) (ordförande) 

Tony Ekblad (M) (vice ordförande) 
Jasmina Muric (C) (2:e vice ordförande) 
Marcus Quist (M) 
José Fleitas (V) 
Istvan Barborg (S) 
Dennis Larsen (SD) 
Naida Mahmutovic (S) 
Peter Eberyd (C) 
Tommy Bengtsson (S) 
Ronny Thall (SD) §1 

  
Ej tjänstgörande 
ersättare 

Lars Dreja (V) 
Nicklas Karlsson (KD) 
Marianne Svensson (S) 

  
Övriga närvarande Anton Johansson (nämndsekreterare) 

Kerstin Melén-Gyllensten  (förvaltningschef) 
  
Utses att justera Jasmina Muric (C) 
  
Justeringens plats o tid Stadshuset, Eslövs kommun, 2022-01-19   
  
Protokollet omfattar §1, §§17-18 
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Sekreterare 

 
 

 

 

 

Anton Johansson  

Ordförande          
 David Westlund (S)  

 

Justerande   
  Jasmina Muric (C)  
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Innehåll 
 

§1 Val av protokolljusterare 

§17 Tillfällig delegering av beslut gällande stängning av förskola, annan 
pedagogisk verksamhet, fritidshem, grundskola, förskoleklass och 
grundsärskola 

§18 Beslut om distansundervisning avseende årskurs 6 på Norrevångsskolan 
F-6 
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§ 1  

Val av protokolljusterare  

Jasmina Muric (C) utses att jämte ordförande justera protokoll från dagens 
sammanträde. Dennis Larsen (SD) ersätter vid förhinder. 
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§ 17    BoF.2022.0068 

Tillfällig delegering av beslut gällande stängning av förskola, annan 
pedagogisk verksamhet, fritidshem, grundskola, förskoleklass och 
grundsärskola  

Ärendebeskrivning  
Ärendet rör en delegering av beslut gällande stängning av en eller flera enheter vid 
förskola, annan pedagogisk verksamhet enligt skollagen (2010:800), fritidshem, 
grundskola, förskoleklass och grundsärskola med anledning av den rådande 
smittspridningen av Covid-19. 

Beslutsunderlag 
 Tillfällig delegering av beslut gällande stängning av förskola, annan pedagogisk 

verksamhet, fritidshem, grundskola, förskoleklass och grundsärskola 
 Förslag på delegationspunkter för tillfällig delegering av beslut gällande 

stängning av förskola,annan pedagogisk verksamhet, fritidshem, grundskola, 
förskoleklass och grundsärskola 

 

Beredning 
Med anledning av den rådande smittspridningen av covid-19 är barn- och 
familjenämndens verksamheter i tillfälligt behov av större flexibilitet i 
beslutsfattandet gällande omställning av hur verksamheten ska bedrivas för att 
motverka smittspridningen. Det kan handla om att verksamheterna behöver stänga 
helt eller att delar av verksamheten ska bedrivas på distans för att få kontroll på 
smittspridningen inom verksamheterna. För att beslut ska kunna fattas så snabbt som 
möjligt och så nära verksamheterna som möjligt föreslås att avdelningscheferna för 
grundskolan och förskolan får viss beslutsdelegation inom respektive ansvarsområde 
och utifrån gällande bestämmelser. Förslag på delegationspunkter som nämnden har 
att ta ställning till finns i beslutsunderlaget ”Förslag på delegationspunkter för 
tillfällig delegering av beslut gällande stängning av förskola, annan pedagogisk 
verksamhet, fritidshem, grundskola, förskoleklass och grundsärskola”. 

Beslut 
- Barn- och familjenämnden i Eslövs kommun beslutar om att godkänna förslaget 
som finns i beslutsunderlaget ”Förslag på delegationspunkter för tillfällig delegering 
av beslut gällande stängning av förskola, annan pedagogisk verksamhet, fritidshem, 
grundskola, förskoleklass och grundsärskola” 
- Barn- och familjenämnden beslutar om att aktuella delegeringar ska gälla för 
perioden 19 januari till och med 16 februari 2022. 
- Paragrafen justeras omedelbart. 
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Beslutet skickas till  
Avdelningschef grundskolan 
Avdelningschef förskolan 

Paragrafen är justerad 
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§ 18    BoF.2022.0073 

Beslut om distansundervisning avseende årskurs 6 på 
Norrevångsskolan F-6  

Ärendebeskrivning  
Barn- och familjenämnden föreslås besluta att elever i årskurs 6 på Norrevångsskolan 
F-6, Eslövs kommun, ska bedriva undervisning på distans. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Distansundervisning avseende årskurs 6 på Norrevångsskolan 

F-6 
 

Beredning 
Beslutet föreslås gälla från 20 januari till och med 24 januari 2022. 
Distansundervisning innebär interaktiv undervisning som bedrivs med informations- 
och kommunikationsteknik där elever och lärare är åtskilda i både rum och tid. 
Beslutet om distansundervisning för årskurs 6 innebär att undervisningen ska 
motsvara de garanterade undervisningstimmarna. 

Beslut 
- Årskurs 6 på Norrevångsskolan F-6, Eslövs kommun, ska bedriva 
distansundervisning från och med 20 januari till och med 24 januari 2022. 
- Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutet skickas till  
Rektor på Norrevångsskolan F-6 
Avdelningschef grundskolan 

Paragrafen är justerad 
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