
 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2021-05-19 

 

Barn- och familjenämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

Plats och tid B-salen Medborgarhuset kl. 18:00-21:50  
  
Beslutande David Westlund (S) (ordförande) 

Tony Ekblad (M) (vice ordförande) 
Jasmina Muric (C) (2:e vice ordförande) 
Cvetanka Bojcevska (SD) 
Amila Pasic (S) 
Marcus Quist (M) 
José Fleitas (V) 
Istvan Barborg (S) 
Dennis Larsen (SD) 
Naida Mahmutovic (S) 
Peter Eberyd (C) 

  
Ej tjänstgörande 
ersättare 

Yvonne Flodin (M) §§59-66 
Tommy Bengtsson (S) §§59-66 
Kerstin Brink (SD) §§59-66 
Anna-Karin Gustafsson (KD) §§59-66 

  
Övriga närvarande Anton Johansson (nämndsekreterare) §§59-66 

Kerstin Melén-Gyllensten  (förvaltningschef) §§59-66 
Anette Engström  (Förstelärare och projektsamordnare) §60 
Tina Bengtsson  (HR-konsult) §61 
Helena Tauson (förvaltningsekonom) §62 
Jörgen Larsson (Tillförordnad förvaltningschef) §63 
Ulrika Narling  (Avdelningschef Grundskolan) §§63-64 

  
Utses att justera Tony Ekblad (M) 
  
Justeringens plats o tid Stadshuset, Eslöv, 2021-05-27   
  
Protokollet omfattar §§59-67 
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Ordförande          
 David Westlund (S)  

 

Justerande   
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Innehåll 
 

§59 Val av protokolljusterare 

§60 Information rörande delredovisning av Skolverksprojektet 

§61 Rapport om kompetensförsörjning till nämndens verksamheter 

§62 Ekonomisk månadsrapport april 2021 

§63 Återrapportering av utredningsuppdrag Centrala undervisningsgruppen 

§64 Redovisning av delegeringsbeslut april 2021 / Information rörande 
rapport om kränkande särbehandling 

§65 Anmälningar för kännedom 

§66 Förvaltningschefen informerar 

§67 Beslut om tillfällig stängning av förskola vid extraordinär händelse, 
förskolan Sockertoppen 
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§ 59  

Val av protokolljusterare  

Tony Ekblad (M) utses att jämte ordförande justera dagens protokoll. Istvan Barborg 
(S) ersätter vid förhinder. 

Paragrafen är justerad 
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§ 60    BoF.2020.0096 

Information rörande delredovisning av Skolverksprojektet  

Ärendebeskrivning  
Förstelärare och projektledare Anette Engström informerar om riktande insatser för 
nyanlända och elever med annat modersmål än svenska. Redogörelse lämnas över 
planerade insatser inom projektet samt tidsplanen för dessa. Inom ramen för projektet 
planeras bland annat för utbildning av chefer och personal inom TMO 
(traumamedveten omsorg) och SKUA (språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt) 
med mera. 

Beslutsunderlag 
 Powerpoint; Information rörande delredovisning Skolverksprojektet 
 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 61    BoF.2021.0080 

Rapport om kompetensförsörjning till nämndens verksamheter  

Ärendebeskrivning  
Redogörelse lämnas över genomlysning av kompetensförsörjning, lärarbehörigheter 
och legitimationer för medarbetare som arbetar i yrken med legitimationskrav i barn- 
och familjenämndens verksamheter. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Godkännande av rapport om kompetensförsörjning i 

nämndens verksamheter 
 Rapport om kompetensförjning till nämndens verksamheter 
 

Beredning 
Inom nämndens verksamheter har man fortsatt arbetet för att bli en attraktiv och 
konkurrenskraftig arbetsgivare. Gällande andelen behöriga förskollärare och 
fritidspedagoger syns en liten nedgång medan statistiken för ämnesbehöriga lärare 
överlag visar på en positiv utveckling. 

Yrkanden 
Jose Fleitas (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med följande tillägg; 
- En vidareutbildning av barnskötarna ska planeras tillsammans med 
kommunalarbetareförbundet. 
 -En överenskommelse om planeringstid för förskolelärare sluts med lärarförbundet. 
- De barnskötare som utbildar sig till förskollärare får en bonus på 1000 kronor i 
månaden när de är färdigutbildade för att kunna betala tillbaks sina studielån. 
- De som går lärarlyftet ska få mer ekonomiskt stöd. 

Istvan Barborg (S) yrkar med instämmande av Tony Ekblad (M), Dennis Larsen 
(SD), Jasmina Muric (C) och Marcus Quist (M) avslag på lagda tilläggsyrkanden. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på José Fleitas (V) tilläggsyrkanden och Istvan 
Barborgs (S) med fleras avslagsyrkande och finner att barn- och familjenämnden 
beslutar i enlighet med Istvan Barborg (S) med fleras avslagsyrkande. 

Beslut 
- Rapport om nämndens kompetensförsörjning under 2020 läggs med godkännande 
till handlingarna. 
- Förvaltningen Barn och Utbildning ges i uppdrag att ta fram en 
kompetensförsörjningsplan för nämndens verksamheter och redovisa denna på barn- 
och familjenämndens sammanträde i november, alternativt december 2021. 
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Beslutet skickas till  
Barn och Utbildning 

Paragrafen är justerad 
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§ 62    BoF.2021.0020 

Ekonomisk månadsrapport april 2021  

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

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Ekonomisk månadsrapport april 2021 
 Ekonomisk sammanställning april 2021 för barn- och familjenämnden 
 Prognos placerade barn och unga till och med april 2021 
 Volymer till och med april 2021 
 Frisktal till och med april 2021 
 

Beredning 
Den ekonomiska redovisningen till och med april visar på ett överskott för barn- och 
familjenämnden. Överskottet finns i de flesta av nämndens verksamheter. De största 
anledningarna till överskottet är att löneökningar finns budgeterade men ännu inte 
betalats ut. Statsbidraget Skolmiljarden finns i utfallet som delvis kommer betalas ut 
till andra huvudmän, samtliga kostnader för placeringar inom socialtjänsten har ännu 
ej inkommit. När denna rapport upprättas så är april månads ekonomiska redovisning 
fortfarande öppen, så utfallet kommer att ändras. 
 
Ekonomiska påverkan av covid-19 uppgick till 0,1 miljon kronor för perioden januari 
till april 2021. Helårsprognosen om en budget i balans som lämnades i vårprognosen, 
förväntas kvarstå. 

Beslut 
- Barn- och familjenämnden beslutar att lägga den ekonomiska månadsrapporten för 
april 2021 med godkännande till handlingarna.  

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 63    BoF.2020.1854 

Återrapportering av utredningsuppdrag Centrala undervisningsgruppen  

Ärendebeskrivning  
Enligt skollagen (2010:800), 3 kap, 11 § kan särskilt stöd till en elev ges i enskilt 
eller i en särskild undervisningsgrupp om det finns särskilda skäl. En elev i Eslövs 
kommun kan få detta stöd i vår Centrala undervisningsgrupp. Det har under en längre 
tid framkommit frågeställningar kring organisationen av denna grupp samt om vi når 
de önskade resultaten. Förvaltningen Barn och Utbildning vill göra en grundlig 
genomlysning för att få fram förslag på eventuella åtgärder. 

Under hösten 2020 fick förvaltningen i uppdrag av nämnden att genomföra en 
genomlysning av Central undervisningsgrupp med förslag till åtgärder, samt att 
redovisa en konsekvensanalys för barnens bästa och att återrapporterar 
genomlysningen till nämnden. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Utredningsuppdrag kring Centrala undervisningsgruppen 
 Skrivelse; Genomlysning av Central Undervisningsgrupp, CU 
 KPMG rapport; Genomlysning av central undervisningsgrupp inom barn och 

utbildningsförvaltningen 
 

Beredning 
KPMG som står för Klynveld Peat Marwick Goerdeler, har under perioden januari 
till mars 2021 gjort en genomlysning av Centrala undervisningsgruppen. 
Genomlysningen har skett genom dokumentationsstudier, enkäter, samt intervjuer. 
Allt, med undantag för ett studiebesök, har skett digitalt. 

KPMG har i samråd med förvaltningen valt att inte intervjua elever eller deras 
vårdnadshavare. Orsaken till detta är att det inte varit möjligt att träffa dem 
personligen på grund av pandemirestriktioner, samt att de utgör en förhållandevis 
liten grupp, så att sekretessen inte gått att säkerställa. 

Yrkanden 
Dennis Larsen (SD) yrkar med instämmande av Jasmina Muric (C), Istvan Barborg 
(S) och Tony Ekblad (M) bifall till förvaltningens förslag till beslut med tillägget att 
förvaltningen Barn och Utbildning ges i uppdrag att återkomma med lägesrapport till 
barn- och familjenämnden i januari 2022 samt oktober 2022. 

Beslut 
- Rapporten Genomlysning av central undervisningsgrupp inom barn och 
utbildningsförvaltningen läggs med godkännande till handlingarna. 
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- Åtgärder som tagits fram i skrivelsen Genomlysning av Central 
Undervisningsgrupp, CU godkänns. 
- Förvaltningen Barn och Utbildning ges i uppdrag att återkomma med lägesrapport 
till barn- och familjenämnden i januari samt oktober 2022. 

Beslutet skickas till  
Förvaltningschef Barn och utbildning 
Avdelningschef för grundskolan 
Enhetschef för Barn och elevstödsenheten 

Paragrafen är justerad 
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§ 64    BoF.2021.0019 

Redovisning av delegeringsbeslut april 2021 / Information rörande 
rapport om kränkande särbehandling  

Ärendebeskrivning  
Chef för grundskolan Ulrika Narling informerar om systemet Draftit som används för 
att ta ut månadsrapport över anmälan om kränkande särbehandling i grundskolan. 
Redogörelse lämnas över stegen i processen från anmälan, till åtgärd samt avslut av 
ärendet. Det är berörd rektor som godkänner avslut av ärende och utredning 
och information om detta går även till chef för grundskolan. Information lämnas över 
definitionen av de olika typer av ärenden som månadsrapporten tar sikte på. 

Beslutsunderlag 
 Redovisning av beslut att ej inleda utredning april 2021 
 Delegeringslista Familjerätt 210401-210430 
 Delegeringslista IFO 210401-210430 
 Rapport över anmälan om kränkande särbehandling april 2021 
 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 65   

Anmälningar för kännedom  

 
BoF.2021.0694-1 Beslut om avstängning för elev vid Norrevångsskolan 7-9 

BoF.2021.0696-1 Kommunstyrelsens beslut § 93, 2021 Antagande av förslag till 
parkeringsnorm 

BoF.2021.0698-1 Beslut om avstängning för elev vid Norrevångsskolan 7-9 

BoF.2021.0699-1 Beslut om avstängning för elev vid Norrevångsskolan 7-9 

BoF.2021.0700-1 Beslut om avstänging för elev vid Norrevångsskolan 7-9 

BoF.2020.3176-13 Anmälan till Barn- och familjenämnden jämlikt 14 kap 1§ 
socialtjänstlagen (SoL) 

BoF.2021.0731-1 Beslut om avstängning av elev på Ölyckeskolan 7-9 

BoF.2021.0835-1 Remittering av förslag till Plan för Mobility management 

BoF.2021.0846-1 Avstängning av elev vid Källebergsskolan 

BoF.2021.0856-1 Kommunfullmäktiges beslut § 72 - Val av ersättare i barn- och 
familjenämnden 

BoF.2021.0855-1 Kommunfullmäktiges beslut, 2021-04-26, § 56. 
Ansvarsprövning av 2020 års verksamhet för samtliga styrelser, 
nämnder och förtroendevalda. 

BoF.2021.0874-1 Kommunfullmäktiges beslut § 61, 2021 Revidering av 
reglementen med anledning av ändrad lagstiftning 

BoF.2021.0875-2 Anmälan om upprepad eller längre frånvaro för elev vid 
Marieskolan 

BoF.2021.0876-1 Kommunstyrelsens beslut § 98, 2021 Revidering av riktlinjer för 
flaggning 

BoF.2021.0883-1 Underrättelse om samråd för detaljplan för Äspingen 1 med flera 
i Eslöv, Eslövs kommun. 
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BoF.2021.0883-2 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut § 54, 2021 Samråd för 
detaljplan för Äspingen 1 med flera 

BoF.2021.0888-1 Kommunstyrelsens beslut § 121, 2021 Avtalsuppföljning inom 
kommunövergripande avtalsområden, snittblommor och 
kontorsmaterial 

 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna 

BoF.2021.0694-1 Beslut om avstängning för elev vid Norrevångsskolan 7-9 
BoF.2021.0698-1 Beslut om avstängning för elev vid Norrevångsskolan 7-9 
BoF.2021.0699-1 Beslut om avstängning för elev vid Norrevångsskolan 7-9 
BoF.2021.0700-1 Beslut om avstänging för elev vid Norrevångsskolan 7-9 
BoF.2020.3176-13 Anmälan till Barn- och familjenämnden jämlikt 14 kap 1§ 
socialtjänstlagen (SoL) 
BoF.2021.0731-1 Beslut om avstängning av elev på Ölyckeskolan 7-9 
BoF.2021.0846-1 Avstängning av elev vid Källebergsskolan 
BoF.2021.0875-2 Anmälan om upprepad eller längre frånvaro för elev vid 
Marieskolan 

Paragrafen är justerad 
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§ 66  

Förvaltningschefen informerar  

Förvaltningschef Kerstin Melén-Gyllensten informerar om följande; 
- Sommarskola kommer anordnas i Eslövs kommun även detta år. En ändring sedan 
tidigare år är att det nu finns lagstadgade krav på att kommuner måste bedriva 
sommarskola. Sommarskolan kommer att anordnas får årskurs 8 och 9 i sammanlagt 
14 dagar på Norrevångskolan 7-9. 
- Skolinspektionsärende på Ölyckeskolan. 
- Tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg. Tillsynen genomförs 
vartannat år i verksamheterna. Framöver kommer hälften av förskolorna kontrolleras 
per år. 
- Tillfällig stängning av enheter på förskolor till följd av covid-19 smitta. 
- Anställd Per Jönsson går i pension efter 33 års tjänst i kommunen. Ordförande 
kommer å nämndens vägnar delta vid avtackningen. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 67    BoF.2021.0032 

Beslut om tillfällig stängning av förskola vid extraordinär händelse, 
förskolan Sockertoppen  

Ärendebeskrivning  
Barn- och familjenämnden i Eslövs kommun föreslås besluta att stänga förskolan 
Sockertoppen under perioden 20 maj – 25 maj 2021. Anledningen är att förskolan 
Sockertoppen har, bland personalen, drabbats av smittspridning av Covid-19. 
 
Huvudmannen kommer erbjuda förskola under perioden för barn som på grund av 
fysiska, psykiska eller andra skäl behöver sådant särskilt stöd i sin utveckling som 
endast kan erbjudas i förskola. Även barn som har en vårdnadshavare som deltar 
samhällsviktig verksamhet kommer att erbjudas förskola under perioden. 
Information, med besked om stängning, har skickats till vårdnadshavarna på 
Sockertoppen förskola den 19 maj 2021. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Tillfällig stängning av förskola vid extraordinär händelse 
 

Beredning 
Beslutet tas med stöd av 4 § lag (2020:148) om tillfällig stängning av verksamheter 
på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid och 19 § förordning (2020:148) 
om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av 
viss smitta. Beslutet gäller under perioden 20 maj – 25 maj 2021. 

Vid förändrat smittläge under perioden 20 maj – 25 maj 2021 kan Sockertoppen 
förskola komma att återgå till ordinarie, alternativt begränsat, öppethållande. 

Beslut 
- Barn-och familjenämnden beslutar att stänga Sockertoppen förskola under perioden 
20 maj – 25 maj 2021. 
- Förskola kommer att erbjudas för barn som på grund av fysiska, psykiska eller 
andra skäl behöver sådant särskilt stöd i sin utveckling som endast kan erbjudas i 
förskola. Även barn som har en vårdnadshavare som deltar samhällsviktig 
verksamhet kommer att erbjudas förskola under perioden. 
- Beslutet tas enligt 4 § Lag (2020:148) om tillfällig stängning av verksamheter på 
skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid samt 19 § förordning (2020:148) 
om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av 
viss smitta. 
- Vid förändrat smittläge under perioden 20 maj – 25 maj 2021 kan Sockertoppen 

15 ( 16 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2021-05-19 

 

Barn- och familjenämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

förskola komma att återgå till ordinarie, alternativt begränsat, öppethållande efter 
beslut av avdelningschef för förskolan. 
- Paragrafen justeras omedelbart.  

Beslutet skickas till  
Rektor 

Paragrafen är justerad 
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