
 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2022-06-15 

 

Barn- och familjenämnden  
 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

 

Plats och tid Stadshuset, rum Emanuel Möller  kl. 18:00-19:00  
  
Beslutande David Westlund (S) (ordförande) 

Tony Ekblad (M) (vice ordförande) 
Jasmina Muric (C) (2:e vice ordförande) 
Cvetanka Bojcevska (SD) 
Marcus Quist (M) 
José Fleitas (V) 
Dennis Larsen (SD) 
Tommy Bengtsson (S) 
Ronny Thall (SD) 
Kerstin Brink (SD) 
Nicklas Karlsson (KD) 

  
Ej tjänstgörande 
ersättare 

Lars Dreja (V) 

  
Övriga närvarande Anton Johansson  (nämndsekreterare) 

Jörgen Larsson (förvaltningschef) 
  
Utses att justera Jasmina Muric (C) 
  
Justeringens plats o tid Stadshuset, 2022-06-17   
  
Protokollet omfattar §§73-79 
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Innehåll 
 

§73 Val av protokolljusterare 

§74 Verksamhetsinformation 

§75 Yttrande i samråd för detaljplan för fastigheten Ölycke 1:228 i Löberöd, 
Eslövs kommun 

§76 Revidering av barn- och familjenämndens delegeringsordning avseende 
mottagande av elev på försök att prova annan skolform 

§77 Ekonomisk månadsrapport maj 2022 

§78 Anmälningar för kännedom 

§79 Redovisning av delegeringsbeslut maj 2022 
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§ 73  

Val av protokolljusterare  

Jasmina Muric (C) utses att jämte ordförande justera protokoll från dagens 
sammanträde. Cvetanka Bojcevska (SD) ersätter vid förhinder.  
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§ 74    BoF.2022.0005 

Verksamhetsinformation  

Ärendebeskrivning  
Lokalcontroller Marie Larsson informerar om pågående byggprojekt som berör barn- 
och familjenämndens verksamheter. 

Förvaltningschef Jörgen Larsson informerar om; 
- Arbetsuppgifter som utförs av förskolelärare i kommunen utöver ordinarie 
arbetsuppgifter. 
-  Hälften så många elever är inskrivna på IM-programmet i år i jämförelse med i 
fjol, vilket bedöms som positivt. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 
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§ 75    BoF.2022.0646 

Yttrande i samråd för detaljplan för fastigheten Ölycke 1:228 i Löberöd, 
Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
Samrådshandling för detaljplan- för fastigheten Ölycke 1:228 i Löberöd, Eslövs 
kommun. Syftet med detaljplanen är att pröva utökad handelsverksamhet i centrala 
Löberöd genom att möjliggöra utbyggnad av ICA Nära. Planen ska även säkerställa 
hantering av dagvatten samt en god trafiksituation kring butiken. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut; Samråd Detaljplan Ölycke 1:228 i Löberöd 
• Plankarta 
• Planbeskrivning, samrådshandling för detaljplan för Ölycke 1:228 
• Markteknisk undersökningsrapport (MUR) och PM, Geoteknik och Markmiljö 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 42, 2022 Samråd för detaljplan för 

Ölycke 1:228 i Löberöd 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 46, 2021 Planbesked för fastigheten 

Ölycke 1:228, Eslövs kommun 
 

Beredning 
I centrala Löberöd finns två förskolor och en grundskola. Ölyckeskolan är en skola 
för elever i alla stadier, från förskoleklass upp till årskurs 9. Skolan har totalt 570 
elever varav 186 elever (30%) bor i Löberöds tätort och har gång- och cykelavstånd 
till skolan. Utanför Löberöds tätort trafikerar skolbussar skolans upptagningsområde 
och elever kan åka skolbuss till och från skolan varje dag. Det innebär att flertalet 
skolbussar passerar ICA Nära under morgontrafik, vissa veckodagar passerar 
skolbuss mitt på dagen för sim- och språkundervisning. På eftermiddagen kör flera 
skolbussar vid tre tillfällen eftersom elever slutar skolan vid olika tider. En effekt av 
utökad handelsverksamhet torde medföra större kundunderlag vilket i sin tur medför 
ökad trafikmängd i Löberöds tätort i form av varuleveranser, paketleveranser och 
persontrafik. Beaktat att skolelever i åldrarna 6-15 år har sin skolväg genom eller 
förbi det område som omfattas i detaljplan för Ölycke 1:228 understryker barn- och 
familjenämnden vikten av en god trafiksituation där trafikmiljön kring butiken 
utformas som en säker och trygg skolväg för barn i åldrarna 6-15 år samt att 
anslutningsvägarna in mot tätorten och butiken inkluderas i säkerställandet av en god 
trafiksituation. 
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Beslut 
- Barn- och familjenämnden belyser vikten av att detaljplanen säkerställer en 
trafiksäker skolväg i samband med en utbyggnad av handelsverksamheten ICA Nära 
i centrala Löberöd. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
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§ 76    BoF.2022.0821 

Revidering av barn- och familjenämndens delegeringsordning 
avseende mottagande av elev på försök att prova annan skolform  

Ärendebeskrivning  
Revidering av delegat i delegationsordningens nummer F20, beslut om mottagande 
av elev på försök för att prova annan skolform, behöver ändras för att tydliggöra 
ärendehantering i mottagande och placering av barn och elev. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut; Revidering av barn- och familjenämndens delegeringsordning 

avseende mottagande av elev på försök att prova annan skolform 
• Revidering av Barn- och familjenämndens delegeringsordning 
 

Beredning 
Barn och Utbildning har under våren bildat en tvärprofessionell grupp för 
samordning vid fråga om målgruppstillhörighet. I samband med uppstarten av den 
nya samordningen har arbetsflöden genomlysts och utvecklats. Avdelningschefen är 
delegerad att fatta beslut om mottagande (inskrivning) av elev i grundsärskola med 
vårdnadshavares medgivande. I vissa fall kan elevens vårdnadshavare önska att 
eleven provar den andra skolformen innan slutgiltig inskrivning i grundsärskola sker. 
För att underlätta och tydliggöra ärendehantering av målgruppstillhörighet föreslås 
nu att avdelningschefen delegeras både beslut om mottagande och beslut om 
mottagande på försök. Revideringen leder till en mer effektiv och rättssäker 
ärendehantering och har minimala konsekvenser för barn och elev. 

Beslut 
- Ändring av delegat i delegationsordningens punkt F20 från rektor till 
avdelningschef godkänns. 

Beslutet skickas till  
Avdelningschef grundskola 
Enhetschef, barn- och elevstödsenheten 

 

  

8 ( 14 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2022-06-15 

 

Barn- och familjenämnden  
 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

 

§ 77    BoF.2022.0042 

Ekonomisk månadsrapport maj 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 
• Ekonomisk månadsrapport maj 2022 
• Ekonomisk sammanställning maj 2022 
• Volymer till och med maj 2022 
• Prognos placerade antal barn och unga till och med maj 2022 
• Frisktal till och med maj 2022 
 

Beredning 
Den ekonomiska redovisning till och med maj visar på ett överskott för barn- och 
familjenämnden. De främsta anledningarna till överskottet för perioden är att budget 
tilldelats för fler barn och elever än vad som finns i verksamheterna samt att 
statsbidrag som avser hela året återfinns i det ekonomiska utfallet. När denna rapport 
upprättats så är maj 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 maj 2022 läggs med godkännande till 
handlingarna. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
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§ 78   

Anmälningar för kännedom  

 
BoF.2021.1608-6 Kommunfullmäktiges beslut § 32, 2022 Antagande av riktlinjer 

för resor och möten i Eslövs kommun 

BoF.2021.1608-7 Antagen Riktlinje för resor och möten i Eslövs kommun 

BoF.2022.0025-2 Riktlinjer för inköp och upphandling, kommunstyrelsens beslut 
§ 113, 2020 

BoF.2022.0025-3 Delegeringsordning för kommunstyrelsen i Eslövs kommun, 
kommunstyrelsens beslut § 46, 2022 

BoF.2022.0025-1 Kommunstyrelsens beslut § 103, 2022 Infordran av nämndernas 
upphandlings- och genomförandeplaner inför 2023 

BoF.2022.0789-2 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 59, 2022 Beslut om 
granskning av detaljplan för Sebran 38, Eslövs kommun 

BoF.2021.0462-11 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 59, 2022 Beslut om 
granskning av detaljplan för Sebran 38, Eslövs kommun 

BoF.2021.0462-12 Plankarta för Sebran 38 

BoF.2021.0462-13 Planbeskrivning 

BoF.2021.0462-14 Undersökning av betydande miljöpåverkan, fastigheten Sebran 
38 

BoF.2021.0462-15 Samrådsredogörelse - Detaljplan för Sebran 38 

BoF.2021.0462-16 Miljöteknisk markundersökning 

BoF.2021.0462-17 Bullerutredning 

BoF.2021.0462-18 Gestaltning Sol Parkering Geoteknik Vatten 

BoF.2022.0191-6 Kommunstyrelsens beslut § 102, 2022 Yttrande över 
revisionsrapport "Granskning av kommunens avtalshantering" 

BoF.2022.0191-7 Åtgärdsplan för avtalshantering 
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BoF.2022.0191-8 Granskningsrapport av kommunens avtalshantering 

BoF.2022.0191-9 Missiv Granskning av kommunens avtalshantering 

GoV.2021.0343-6 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 69, 2022 Reviderad 
upphandlings- och genomförandeplan för varor och tjänster 
2022 

BoF.2021.1108-6 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 69, 2022 Reviderad 
upphandlings- och genomförandeplan för varor och tjänster 
2022 

BoF.2021.1108-7 Reviderad upphandlings- och genomförandeplan för varor och 
tjänster 2022 i Eslövs kommun 

BoF.2021.0365-43 Förvaltningsrättens avgörande i mål 3206-22 

KS.2022.0016-4 Protokoll Rådet för Hälsa och Trygghet 28 april 2022 

KS.2022.0016-5 Presentation Lägesbild kv 1 samt medborgarlöften rådet. Bilaga 
till protokoll 28 april 2022 

BoF.2022.0869-1 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskotts beslut § 17, 2022 
Kompensation för löneöversyn 2022 

BoF.2022.0668-4 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 80, 2022 Rivning av 
Norrebo förskola 

BoF.2022.0883-1 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 80, 2022 
Remittering av Grönplan för Eslövs kommun 

BoF.2022.0883-2 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 157, 2020 
Framtagande av grönplan 

BoF.2022.0883-3 Reviderat förslag till Grönplan för Eslövs kommun 

BoF.2022.0883-4 Framarbetat och kompletterande kunskapsunderlag, 2022-03-05 
 

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

Redovisning av delegeringsbeslut maj 2022  

Ärendebeskrivning  
Redovisning av delegeringsbeslut för maj 2022. 

Beslutsunderlag 
• Redovisning av delegationsbeslut maj 2022 
• Delegeringslista Familjerätt 220501-220531 
• Delegeringslista IFO 220501-220531 
• Delegeringsbeslut Grundskola 2022-04-01 till och med 2022-05-31 
• Rapport över anmälan om kränkande särbehandling maj 2022 
 

Beredning 
Redovisning av beslut fattade på delegation av barn- och familjenämndens 
arbetsutskott; 
 
§ 124 
Ansökan om vård enligt 1 och 2, 3 §§ LVU 
 
§ 126-131, 140-143 
Övervägande enligt 6 kap 8 § SoL 
 
§ 132 
Övervägande om vårdens upphörande enligt 4 kap 1 § SoL 

§ 133, 134 
Övervägande enligt 13 § LVU vid placering jml 2 § LVU 
 
§ 136 
Medgivande att kontraktera behandlingsfamiljehem enligt 6 kap 6 § SoL 
 
§ 137 
Kostnadsbilaga till familjehemsutredning 
 
§ 144 
Familjehems- och jourhemsutredning beslut enligt 6 kap 6 § SoL 
 
Övriga delegationsbeslut; 
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BoF.2022.0731-3 Rättidsprövning överklagan skolplacering 
 
BoF.2022.0784-1 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp, Ekebackens förskola 
 
BoF.2022.0786-1 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp, Fridasroskolan 
 
BoF.2022.0795-1 Anställningsbeslut för lärare på Källebergsskolan 
 
BoF.2021.1366-3 Beslut om återkallelse av tilläggsbelopp, Ölyckeskolan 7-9 
 
BoF.2022.0578-2 Beslut om återkallelse av tilläggsbelopp, Ölyckeskolan F-6 
 
BoF.2022.0578-3 Beslut om återkallelse av tilläggsbelopp, Ölyckeskolan F-6 
 
BoF.2022.0579-2 Beslut om återkallelse av tilläggsbelopp, Ölyckeskolan 7-9 
 
BoF.2022.0797-1 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp, Hasslebo förskola 
 
BoF.2021.1138-26 Uppföljning av beslut gällande Förskolan Ströungarna 
 
BoF.2021.1856-3 begäran om anstånd Dnr 2021:7108 
 
BoF.2022.0801-1 Anställningsbeslut 
 
BoF.2022.0841-1 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp, Ölyckeskolan F-6 
 
BoF.2022.0842-1 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp, Fridasroskolan 
 
BoF.2022.0843-1 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp, Sallerupskolan 
 
BoF.2022.0656-7 Beslut om att ansöka om statsbidrag för lärarassistenter 
vårterminen 2022 
 
BoF.2022.0858-1 Anställningsbeslut 
 
BoF.2022.0859-1 Anställningsbeslut 
 
BoF.2022.0860-1 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp, Nya Östra 
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BoF.2022.0863-1 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp, Harlösa skola 
 
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.2022.0868-1 Anställningsbeslut 
 
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 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 
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