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§ 19  

Val av protokolljusterare  

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

Paragrafen är justerad 
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§ 20  

Ändring av föredragslistan  

Punkten, Initiativärende till barn- och familjenämnden från Centerpartiet (C) om att 
ta fram förslag på riktlinjer på hur förskolor och skolor ska se ut, läggs till sist på 
dagordningen. 

Paragrafen är justerad 
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§ 21    BoF.2022.0005 

Verksamhetsinformation januari 2022  

Ärendebeskrivning  
- Avdelningschef Jörgen Larsson redogör för folkhälsoenkäten Barn och 
Unga 2021. Enkäten ger en aktuell bild av ungas livsvillkor. 
- Förvaltningschef Kerstin Melen-Gyllensten informerar om läget i relation till 
covid-19 pandemin. Skolverksamheten håller på att återgå till normalläge. De 
långsiktiga konsekvenserna av pandemin på nämndens verksamheter är svåra att 
uttala sig om i dagsläget. 

Beslutsunderlag 
 Folkhälsoenkät Barn och unga 2021 
 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 22    BoF.2022.0010 

Patientsäkerhetsberättelse för 2021  

Ärendebeskrivning  
Barn- och familjenämnden ska informeras om det arbete som bedrivs inom ramen för 
elevhälsan i syfte att stärka patientsäkerheten. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Patientsäkerhetsberättelse för 2021 
 Patientsäkerhetsberättelse 2021 
 

Beredning 
Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska vårdgivaren skriva en 
patientsäkerhetsberättelse årligen. Idén med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet 
och tydligt för alla redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra 
patientsäkerheten. Patientsäkerhetsberättelsen ska vara färdig senast den 1 mars varje 
år. 

Beslut 
- Patientsäkerhetsberättelsen för 2021 läggs med godkännande till handlingarna. 

Beslutet skickas till  
Barn och elevstödsenheten 

Paragrafen är justerad 
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§ 23    BoF.2022.0134 

E-förslag; Mer kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
(NPF), mer stöd och bättre anpassningar i Eslövs kommuns skolor!  

Ärendebeskrivning  
Ett e-förslag rubricerat Mer kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
(NPF), mer stöd och bättre anpassningar i Eslövs kommuns skolor inkom den 23 
mars 2021. Förslaget har samlat röster under tidsperioden 23 mars 2021 till och med 
23 juni 2021 och kommit upp i totalt 60 röster. E-förslaget innehåller fem förslag på 
åtgärder för att höja kunskapen i Eslövs skolor om neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar och dess konsekvenser. I och med att förslaget kommit upp i 
över 50 röster ska förslaget tas upp på barn- och familjenämndens sammanträde. 

Beslutsunderlag 
 E-förslag; Mer kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
 Förvaltningens svar på e-förslag 
 

Beredning 
Förvaltningen Barn och Utbildning har berett ärendet inför nämnden och lämnar 
följande svar på e-förslagets fem punkter. 

Skollagen är väldigt tydlig kring det kompensatoriska stödet som skolan ska erbjuda 
och verkställa för barn och ungdomar i behov av stöd. I skollagen kapitel 1 står det 
att läsa” I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och 
elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan 
ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att 
tillgodogöra sig utbildningen.” I kapitel 3 och 4 står det bland annat att 
”Vårdnadshavare för barn i förskolan och för elever i förskoleklassen, grundskolan, 
grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och fritidshemmet ska erbjudas möjlighet 
till inflytande över utbildningen.” 

Förslaget avseende att skolan ska göra en egenanmälan, som ett komplement eller 
ersättning för orosanmälan till socialtjänsten är tyvärr inte möjlig, då orosanmälan till 
socialnämnden regleras både i skollagen kapitel 29 § 13, samt i socialtjänstlagen 
kapitel 14 § 1. Anställda i en offentlig verksamhet är skyldig att anmäla oro till 
nämnden. 

Förutom de lagstadgade kraven som ställs på skolverksamheten i Eslöv, görs ett antal 
andra insatser i Eslövs kommun. 
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Central undervisningsgrupp är en mindre skolverksamhet som erbjuder ett mindre 
sammanhang med högre personaltäthet för elever som har behov av detta. 
Verksamheten är under förändring och kommer framöver att förutom ovanstående 
erbjuda en mer digital lärmiljö, där datorer och AV1 robotar kommer att erbjudas. 

Alla skolor i Eslöv arbetar enligt en beslutad ”närvarotrappa”, där skolans ansvar 
tydligt beskrivs i olika steg när elever av olika anledningar inte deltar i 
undervisningen. 

Alla högstadieskolor i kommunen har en egen ELOF-pedagog vars arbetsuppgift är 
att arbeta med elever som av olika anledningar inte kommer till skolan. Parallellt 
med detta arbete kan också Råd och stöd erbjudas kring hur vårdnadshavarna kan 
hjälpa sina barn att komma tillbaka till skolan. I låg och mellanstadiet finns två 
familjebehandlare som är anställda 2021 som har ett liknande uppdrag. Utöver detta 
finns det på alla skolor specialpedagoger och speciallärare. 

I den centrala elevhälsan finns skolpsykologerna. Alla psykologer erbjuds 
specialistutbildning inom sina områden, som innefattar pedagogisk och klinisk 
psykologi. Skolpsykologerna har lång och gedigen kunskap och erfarenhet av att 
arbeta med elever som har NPF-diagnoser. Kommunen har även ett lärmiljöteam, 
som arbetar på uppdrag av rektor för att stötta och handleda kring den fysiska och 
psykiska lärmiljön på skolorna och i klassrummet. 

Skoldatateket i kommunen erbjuder digitala, kompensatoriska hjälpmedel/stöd i form 
av olika program och appar i syfte att stötta elever i deras måluppfyllelse. 

Punkt fem i e-förslaget handlar om folkhögskolans allmänna kurs med särskilt stöd. 
Enligt skolverket och skolverkets allmänna råd är det möjligt att via det kommunala 
aktivitetsansvaret (KAA) besluta om allmän kurs eller studiemotiverande kurs på 
folkhögskola för elever som inte klarar sin studiegång. 

Beslut 
- Barn- och familjenämnden tackar förslagsställaren för e-förslaget och beslutar att 
avsluta det utan ytterligare beredning med hänvisning till befintlig lagstiftning och de 
åtgärder som beskrivs i förvaltningens svar. 

Beslutet skickas till  
Förslagsställaren 
Eslövs kommuns hemsida 

Paragrafen är justerad 
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§ 24    BoF.2022.0006 

Barn- och familjenämndens kompetensförsörjningsplan 2022  

Ärendebeskrivning  
Medarbetarna är kommunens viktigaste resurs och kompetensförsörjning är en av 
Eslövs kommuns större utmaningar. En god kompetensförsörjning ska leda till att 
kommunen framöver klarar sitt samhällsuppdrag, når Eslövs kommuns politiska mål 
och visionen om att vara Skånes bästa kommun att bo och verka i. För att säkra upp 
att förvaltningen Barn och Utbildning klarar sitt uppdrag nu och i framtiden har en 
kompetensförsörjningsplan tagits fram. 

Kompetensförsörjning är ett brett begrepp som innefattar att attrahera och rekrytera 
rätt kompetens, utveckla och behålla befintliga medarbetare och värna om goda 
avslut. Andra personalstrategiska områden som arbetsmiljö, lön, ledarförsörjning och 
bemanning har stor betydelse för kompetensförsörjningen. En god arbetsmiljö kan 
locka nya medarbetare till våra verksamheter men framförallt få befintliga 
medarbetare att trivas och vilja stanna kvar. Även lönebildningen kan vara en faktor. 
Inte minst den lönestruktur som råder i konkurrens med övrig arbetsmarknad och 
närliggande kommuner. Inom alla yrken är det viktigt att vidareutvecklas och få 
kompetensutveckling. Individens kompetens behöver utvecklas och fördjupas under 
hela det yrkesverksamma livet, dels för att kunna möta verksamhetens behov men 
kanske främst för att ge personlig stimulans, utmaning och meningsfullhet vilket 
bidrar till arbetsglädje. Medarbetare som redan finns i verksamheten och trivs är 
goda ambassadörer och en resurs i arbetet med att uppfattas som en attraktiv 
arbetsgivare. 

Syftet med kompetensförsörjningsplanen är att kartlägga nuläget i organisationen, 
tydliggöra kommande kompetensbehov samt att visa på planerade åtgärder och 
arbetssätt för att fylla kompetensbehovet på kort och lång sikt. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Kompetensförsörjningsplan Barn och Utbildning 2022 
 Kompetensförsörjningsplan Barn och Utbildning 2022 
 Kompetensförsörjningsplan Barn och Utbildning 2022 bilaga 
 

Beredning 
Kompetensförsörjningsplanen utgår ifrån de fem områdena Attrahera, Rekrytera, 
Utveckla, Behålla och Avsluta (ARUBA). ARUBA-modellen hjälper till att fokusera 
på kompetensförsörjningsutmaningen ur flera perspektiv och bidrar till mer 
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heltäckande åtgärder för att stärka och säkerställa den framtida 
kompetensförsörjningen. 

Utifrån en nulägesanalys har Barn och Utbildning sett behov av åtgärder inom 
områden kopplat till ARUBA, vilka har förts in i kompetensförsörjningsplanen. 

Planen är framtagen och samverkad tillsammans med berörda fackförbund inom 
Barn och Utbildning. 

Beslut 
- Inriktning för kompetensförsörjningsplan 2022 för förvaltningen Barn och 
Utbildning godkänns. 

Beslutet skickas till  
Barn och Utbildning 

Paragrafen är justerad 
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§ 25    BoF.2022.0007 

Yttrande över underlag för lokalförsörjningsplan för åren 2023-2027  

Ärendebeskrivning  
Lokalförsörjningsprocessen i Eslövs kommun är rullande och sammanlänkad med 
budgetprocessen. En lokalförsörjningsplan antas årligen av kommunfullmäktige när 
budgeten är beslutad. Lokalförsörjningsplanen ska revideras årligen och avsikten är 
att uppdatera den operativa delen av gällande lokalförsörjningsplan utifrån 
förändringar i befolkningsutvecklingen, mer detaljerade planeringsunderlag m.m. 
Förhoppningen är att det ska räcka med mindre förändringar jämfört med den nyss 
antagna planen. Första steget i arbetet med revidering av planen är att de olika 
förvaltningarna tar fram ett underlag för sina delar av lokalförsörjningen, som sedan 
ligger till grund för framtagandet av ett förslag till en kommungemensam plan. Detta 
förslag remitteras av kommunstyrelsen till alla nämnder och kommer efter 
färdigställande att utgöra ett av underlagen i kommunens budgetarbete. Barn- och 
familjenämnden har möjlighet att ge instruktioner till förvaltningen i framtagandet av 
planeringsunderlag. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Underlag operativ lokalförsörjningsplan 2023-2027 
 Behovsbedömning ortsvis för förskola och skola 
 Operativa Lokalförsörjningsplan 2022-2026 antagen av kommunstyrelsen 
 

Beredning 
Befolkningsprognosen visar en fortsatt stark utveckling av invånarantalet i Eslövs 
kommun. Under år 2021 har antalet barn (0-18 år) ökat mer än prognosticerat för 
året. Framförallt är det barn under 1 år som märkbart överskridit sin prognos. Detta 
är en anledning till att kommunen bör prioritera utbyggnadstakten av förskoleplatser 
då många av dessa barn snart kommer söka sig till någon av våra förskolor. Det finns 
fortfarande en viss trängsel i förskolorna i Eslövs tätort som behöver byggas bort 
enligt antagen lokalförsörjningsplan. Det är svårt att prognosticera för de mindre 
tätorterna då enskilda exploateringsprojekts genomförande (eller inte) påverkar 
mycket kraftigt. Dessutom sker generationsskiften i villaområden ofta i skov som är 
svåra att förutse. Det behövs mark- och planberedskap för förskola eftersom behov 
av platser kan uppstå mycket snabbt och för grundskola eftersom en ny skola kräver 
stora sammanhängande ytor som är svårt att åstadkomma sent i 
planeringsprocesserna. Detta berör framförallt orterna Flyinge, Marieholm och 
Stehag. 
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För att säkerställa en god lokalförsörjning vill barn- och familjenämnden att följande 
projekt följer som underlag till kommunens lokalförsörjningsprocess med operativ 
lokalförsörjningsplan 2023-2027. 
 
Utredningsprojekt: 
 
Kapacitetsökning grundskolan Eslövs tätort 
Utbyggnad av Sallerupskolan och Norrevångskolan f-6 skapar möjlighet till 
avveckling av paviljongerna som står vid respektive skola. Västra skolan kan då 
också anpassa elevantalet till endast två paralleller i samtliga årskurser. När 
Sallerupskolan och Norrevångskolan f-6 är uppe i sina fulla elevantal behöver vi ha 
en beredskap för vilken skola som därefter ska ta emot ett ökat elevantal i Eslövs 
tätort. År 2023 vill vi starta utredningen kring var nästa kapacitetsökning bör ske. 
 
Tillgången till idrottshallar på bergaområdet 
Under kommande år förväntas både Vasavång f-6 och Vasavång 7-9 växa och som 
en följd av det också behovet av idrottshallstider på bergaområdet. Även gymnasiet 
som skolorna delar hallarna med förväntas ha ett växande behov. 
 
Trygghet och säkerhet i våra skolor 
För att öka tryggheten i våra skolor kan lokalanpassningar göras. Det kan innebära 
att vi bygger bort platser där det naturligt uppstår sämre tillgång till vuxen personal 
eller där personal har sämre uppsyn över lokalerna. Det kan också innebära 
anpassning av lokalerna för att endast ta emot besökare vid en av entréerna eller att 
sätta upp trygghetskameror inomhus. 
 
Utemiljöer på våra skolor 
Flera skolor får nya utemiljöer i samband med att lokalerna byggs om. Ny utemiljö 
planeras exempelvis till Norrevångskolan f-6 samt Sallerupskolan. De skolor som 
inte står inför omfattande om- och nybyggnad har dock inte samma möjlighet att få 
investering i utemiljön. Utemiljön är en viktig del av skolans pedagogiska resurs och 
viktigt för barnens rekreationsmöjlighet och lek. Därför vill vi under år 2023 för 
ökad likvärdighet utreda vilka skolors utemiljöer som bör prioriteras för kommande 
investeringsprojekt i utemiljöer. 
 
Ölyckeskolan 
Skolan är byggd med små klassrum för endast 20 elever. Klassrummen för årskurs 7-
9 byggdes för några år sedan om för att kunna rymma fullstora klasser. Även 
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lokalerna för årskurs f-3 behöver anpassas för att fungera mer funktionellt för 
årskurser med större elevantal. Några mindre klassrum kommer dock behållas då vi 
för orten Löberöd inom kommande planperioder (5-10 år) inte ser någon 
befolkningsökning. Förutom lokalerna för f-3 ligger fokus på de administrativa 
delarna. Ett rum för personal från elevhälsan behöver tillskapas samt att 
personalrummet behöver en mer funktionell planlösning. 

Yrkanden 
Jasmina Muric (C) yrkar med instämmande av David Westlund (S) att det i 
lokalförsörjningsplanen under rubriken Utredningsprojekt ska läggas till; Arbetsmiljö 
och hälsa - I samband med att skolornas och förskolornas lokaler byggs eller byggs 
om ska det finnas utrymme för avkoppling och återhämtning för anställda. För att 
förhindra olika slags smittor ska det finnas tillgång till basal hygien i form av 
möjlighet till handtvättning. Det ska även finnas en optimal tillgång till dricksvatten. 

Beslut 
- Barn- och familjenämnden tar förvaltningens yttrande som sitt eget och översänder 
detta tillsammans med dess beslutsunderlag till kommunstyrelsen, med tillägget att 
det i lokalförsörjningsplanen under rubriken Utredningsprojekt ska läggas till; 
Arbetsmiljö och hälsa - I samband att skolornas och förskolornas lokaler byggs eller 
byggs om ska det finnas utrymme för avkoppling och återhämtning för anställda. För 
att förhindra olika slags smittor ska det finnas tillgång till basal hygien i form av 
möjlighet till handtvättning. Det ska även finnas en optimal tillgång till dricksvatten. 

Ej deltagande 
Sverigedemokraterna (SD) deltar inte i beslutet. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 26    BoF.2022.0008 

Uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet och antagande av 
handlingsplan för 2022  

Ärendebeskrivning  
Enligt rutin för årlig uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) ska 
en förvaltningsövergripande uppföljning genomföras. Uppföljningarna från 
verksamheterna sammanställs i en handlingsplan för åtgärd. Handlingsplanen ska 
behandlas i den lokala samverkansgruppen. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet 
 Handlingsplan 2022 Systematiskt brandskyddsarbete 
 

Beredning 
I det underlag som verksamheterna skickat in kan vi läsa att det systematiska 
brandskyddsarbetet fungerar mycket bra på de allra flesta enheter. I några 
verksamheter saknas uppdaterade ritningar och utrymningsplaner. Detta behöver 
åtgärdas snarast i samarbete med fastighetsägare. Enstaka verksamheter lyfter också 
bristen i att inte alla fått en grundläggande brandskyddsutbildning. Detta kommer på 
samtliga enheter åtgärdas senast i början av 2022, enligt verksamheternas egna 
anteckningar. 

Beslut 
- Uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet läggs med godkännande till 
handlingarna och handlingsplan för det systematiska arbetsmiljöarbetet 2022 antas. 

Beslutet skickas till  
Servicenämnden 

Paragrafen är justerad 
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§ 27    BoF.2021.2143 

Yttrande över trafikstrategi 2035 för Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Eslövs kommun har tagit fram ett förslag till 
trafikstrategi 2035 för kommunen. En trafikstrategi är ett planeringsdokument som 
beskriver hur trafiksystemet bör utformas för att stödja samhällsutvecklingen i 
riktning mot kommunens uppsatta mål. I trafikstrategin hanteras avvägningen mellan 
konkurrerande intressen och avvägningen mellan trafikslagen. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Yttrande förslag till Eslövs trafikstrategi 2035 
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 224, 2021 Trast - trafikstrategi i 

Eslövs kommun 
 Följebrev till Trafikstrategi 2035 för Eslövs kommun 
 Eslöv trafikstrategi 2035 
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut §198, 2020 Uppdrag att ta fram en 

trafikstrategi och trafikplan för Eslövs kommun 
 

Beredning 
För trafikstrategin i Eslövs kommun finns det framtaget ett inriktningsbeslut vars 
funktion är att sätta ramarna för strategins innehåll och fokusområden. 
Inriktningsbeslutet för trafikstrategin formuleras: 
 
Inom tätorterna Eslöv, Marieholm och Löberöd präglas gaturummen av trygga och 
säkra miljöer som skapar goda möjligheter för fotgängare och cyklister. Oavsett val 
av transportmedel är framkomligheten och tillgängligheten god. Infrastrukturen 
stödjer ett levande näringsliv och underlättar ett gott företagsklimat. De olika 
trafikslagen samverkar för att skapa en god stadsmiljö. Arbetspendling sker till hög 
grad med hållbara transportsätt tack vare goda kopplingar till kollektivtrafiknoder 
från gång-, cykel- och biltrafiken. 
 
På orterna Eslöv, Marieholm och Löberöd finns ett kommunalt huvudmannaskap 
över för väghållningen. På övriga orter ansvarar annan väghållare. 

Inriktningsbeslutet har konkretiserats i fyra övergripande mål. Målen syftar till att 
göra det lätt att resa hållbart i Eslövs kommun, skapa framkomlighet till allt för alla, 
göra Eslövs kommun sammankopplat samt skapa en trygg, säker och tillgänglig 
trafikmiljö. För att tydliggöra vad de övergripande målen innebär för de olika 
trafikslagen gång och cykel, kollektivtrafik, bil och parkering samt tunga transporter 
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och gods, har delmål tagits fram. Strategierna är kopplingen mellan delmålen och 
åtgärderna i trafikplanen. 

Delmålen som närmast berör nämndens verksamhetsområde är: 
 
Skapa säkra vägar för fotgängare och cyklister till skolor och andra större målpunkter 
för barn och unga 
 
En av strategierna för att nå delmålet är att hastighetssäkra gång- och cykelpassager. 

För att nå delmålet behövs sannolikt fler strategier tillämpas. Många verksamheter 
upplever problem med trafiksäkerheten vid framförallt lämning och hämtning. När 
många bilar stannas och lämnas utanför anvisade parkeringsytor samtidigt försämras 
framkomlighet och sikt för övriga trafikanter. Vid gator invid skolor och förskolor 
skulle exempelvis stoppförbud eller motortrafik förbjuden införas för ökad 
trafiksäkerhet vid tider för lämning och hämtning. 

Ur ett likvärdighetsperspektiv är det viktigt att insatser kring trafiksäkerhet når alla 
våra verksamheter, oberoende om de ligger på en ort där kommunalt 
huvudmannaskap gäller eller inte. Kommunen har ett ansvar för att alla skol- och 
förskolebarn på kommunen samtliga orter kan ta sig till eller följas på ett trafiksäkert 
sätt till fots eller med cykel. 

Beslut 
- Barn- och familjenämnden tar förvaltningens yttrande över Eslövs trafikstrategi 
2035 som sitt eget och översänder detta till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

Ej deltagande 
Sverigedemokraterna (SD) deltar inte i beslutet. 

Beslutet skickas till  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Paragrafen är justerad 
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§ 28    BoF.2022.0009 

Uppföljning av intern kontrollplan 2021  

Ärendebeskrivning  
Enligt Eslövs kommuns författningssamling, Reglemente för intern kontroll § 10, ska 
nämnden senast i samband med årsanalysens upprättande rapportera resultatet från 
uppföljningen av den interna kontrollen till kommunstyrelsen och kommunens 
revisorer. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Uppföljning av intern kontrollplan 2021 
 Uppföljning barn- och familjenämndens intern kontrollplan 2021 
 

Beredning 
Redovisning av granskning av intern kontrollplan 2021 har upprättats den 27 januari 
2021. Av redovisningen framgår att nämnden senarelagt uppföljning av punkten 
internkontroll för skolskjuts för elever i grundskolan två månader från augusti 2021 
till oktober 2021. Övriga punkter har behandlats av nämnden enligt tidsplanen. 

Beslut 
- Barn- och familjenämnden beslutar att godkänna upprättad redovisning av 
granskning enligt intern kontrollplan 2021 och översända till kommunstyrelse och 
kommunens revisorer. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
Kommunens revisorer 

Paragrafen är justerad 
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§ 29    BoF.2022.0011 

Bokslut 2021 för barn- och familjenämnden  

Ärendebeskrivning  
Barn- och familjenämnden har att besluta om verksamhetsbeskrivning, 
måluppfyllelse och ekonomiska resultat för år 2021. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Bokslut 2021 barn- och familjenämnden 
 Bokslutsrapport 2021 för barn- och familjenämnden 
 Bilaga måluppfyllelse för mandatperioden för barn- och familjenämnden 
 Tabellbilaga bokslut 2021 för barn- och familjenämnden 
 Sammanställning av riktade statsbidrag årsredovisning 2021 
 

Beredning 
Det ekonomiska utfallet i förhållande till driftsbudgeten var ett överskott om 15,9 
miljoner kronor för barn- och familjenämndens verksamhet år 2021. Under året 
erhöll nämnden statsbidraget Skolmiljarden, som bokfördes på kommunens generella 
skattekonto och inkluderas därför inte i nämndens driftredovisning för året men om 
statsbidraget räknas med uppvisar barn- och familjenämnden ett överskott om 18,2 
miljoner kronor (vilket motsvarar 2,2 % av budgeterat driftsnetto). 

De främsta anledningarna till överskottet är att utbildningsverksamheterna haft högre 
frånvaro bland barn, elever och personal på grund av covid-19 pandemin. Detta har 
resulterat i lägre kostnader för vikarier, utbildningsmaterial och måltider. En annan 
anledning är lägre kostnader än budgeterat för placeringar inom socialtjänsten. 

Kostnader som uppstått till följd av covid-19 pandemin uppgick till 0,7 miljoner 
kronor för nämndens verksamheter, och den statliga sjuklönekompensationen 
uppgick till 4,8 miljoner kronor. Investeringsbudgeten uppvisar ett överskott om 7 
miljoner kronor. 

Beslut 
- Bokslut för barn- och familjenämndens verksamheter 2021 godkänns och 
bokslutsrapport, tabellbilaga och sammanställning av riktade statsbidrag överlämnas 
till kommunfullmäktige. 

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 

Paragrafen är justerad 
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§ 31    BoF.2021.2090 

Uppdaterad plan avseende statsbidrag för likvärdig skola  

Ärendebeskrivning  
På barn- och familjenämndens sammanträde i januari beslutades att statsbidraget 
Likvärdig skola skulle rekvireras. I mitten av januari meddelade Skolverket att 
ramarna för statsbidraget ökas, och för år 2022 är Eslövs kommuns ram som finns att 
rekvirera 25,6 miljoner kronor . 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Statsbidrag Likvärdig skola 2022 - Ökad statsbidragsram 
 Plan för en skola med förbättrad likvärdighet i Eslövs kommun 2022 
 

Beredning 
Skolverket beräknar årligen ut en bidragsram för respektive skolhuvudman för 
statsbidraget Likvärdig skola. I mitten av januari 2022 ökades bidragsramen från 
24,4 miljoner kronor till 25,6 miljoner kronor för Eslövs kommun. Utifrån den nya 
bidragsramen har planen för statsbidraget revideras. Utökningen av bidragsramen 
planeras att användas till att förstärka pågående insatser som finns i planen för 
statsbidraget. 

Beslut 
- Plan för statsbidraget Likvärdig skola 2022 fastställs enligt bilaga. 
- Ansökan om statsbidraget Likvärdig skola 2022 skickas in till Skolverket. 

Beslutet skickas till  
Skolverket 

Paragrafen är justerad 
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§ 32    BoF.2022.0042 

Ekonomisk månadsrapport för barn- och familjenämnden januari 2022  

Ärendebeskrivning  
Den ekonomiska månadsrapporten redovisas varje månad i enlighet med kommunens 
ekonomiska styrprinciper, men då redovisningen för januari inte är fullständig så 
upprättas ingen månadsrapport för denna period 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Ekonomisk månadsrapport januari 2022 
 

Beredning 
Redovisningen för januari är inte fullständig på grund av att bokföringsperioden för 
månaden fortfarande är öppen och många större intäkts- och kostnadsposter saknas. 
Det ekonomiska utfall som finns för barn- och familjenämnden för januari är därför 
inte relevant att jämföra med budget för tillfället. 

Beslut 
- Den ekonomiska månadsrapporten för januari 2022 läggs med godkännande till 
handlingarna och överlämnas till kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 33    BoF.2022.0041 

Redovisning av delegeringsbeslut januari 2022  

Ärendebeskrivning  
Redovisning av delegeringsbeslut för januari 2022. 

Beslutsunderlag 
 Redovisning av delegeringsbeslut januari 2022 
 Delegeringslista IFO 2022-01-01 till och med 2022-01-31 
 Delegeringslista Familjerätt 2022-01-01 till och med 2022-01-31 
 Rapport över anmälan om kränkande särbehandling januari 2022 
 

Beredning 
Redovisning av beslut fattade på delegation av barn- och familjenämndens 
arbetsutskott; 
 
§§ 16, 17 
Placering i familjehem enligt 4 kap 1 § SoL 
 
§§ 18, 19 
Placering i familjehem enligt 11 § LVU 
 
§ 20 
Ordförandebeslut avseende omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU 
 
§ 21 
Yttrande till kammarrätten 
 
§ 23 
Placering i familjehem enligt 11 § LVU samt enligt 6 kap 6 § SoL. 
 
§§ 24-27 
Övervägande enligt 13 § LVU vid placering jml 2 § LVU. 
 
§ 28 
Vårdnadsöverflytt enligt 5 kap 2 § SOF, 6 kap 7, 8 FB 
 
§ 29 
Ordförandebeslut avseende placering i jourhem enligt 11 § LVU 
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§ 30 
Föreläggande med vite enligt 7 kap. 23 § skollagen (2010:800) 
 
§ 31 
Beslut om att rekvirera statsbidrag för bättre språkutveckling i förskolan 2022 
 
Övriga delegationsbeslut; 
 
BoF.2022.0104-1 Delegationsbeslut om distansundervisning avseende årskurs 4 och 
6 på Stehagsskolan 
 
BoF.2022.0110-1 Delegationsbeslut om distansundervisning avseende årskurs 7-9 
Ekenässkolan 
 
BoF.2022.0060-1 Beslut om avslag av tilläggsbelopp, Munkebo 
 
BoF.2021.1831-2 Beslut om återkallelse av tilläggsbelopp, Linåkerskolan Svalöv 
 
BoF.2022.0061-1 Beslut om distansundervisning avseende årskurs 2 på 
Norrevångsskolan F-6 
 
BoF.2021.2120-4 Yttrande med anledning av begäran från 
Diskrimineringsombudsmannen, Nya Östra skolan 
 
BoF.2021.2120-5 Bilagor tillhörande yttrande med anledning av begäran från DO 
 
BoF.2022.0092-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning 
 
BoF.2022.0107-1 Anmälan om upprepad eller längre frånvaro 
 
BoF.2022.0115-2 Anställningsbeslut 
 
BoF.2021.1458-29 Yttrande i mål nr 13666-21, 13665-21 och 13662-21 
 
BoF.2021.1443-31 Yttrande i mål nr 13666-21, 13665-21 och 13662-21 
 
BoF.2021.1138-17 Uppföljning av beslut gällande Förskolan Ströungarna 
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BoF.2022.0131-1 Beslut om avslag av interkommunal ersättning för extraordinära 
stödåtgärder, Bårslövs skola 
 
BoF.2022.0132-1 Beslut om avslag av interkommunal ersättning för extraordinära 
stödåtgärder, Bårslövs skola 
 
BoF.2022.0137-1 Anställningsbeslut för fritidspedagog Nya Östra skolan 
 
BoF.2019.3381-19 Anmälan om upprepad eller längre frånvaro för elev vid 
Källebergsskolan 
 
BoF.2020.0905-4 Anmälan om upprepad eller längre frånvaro för elev vid 
Källebergsskolan 

Beslut 
- Informationen läggs med godkännande till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 34   

Anmälningar för kännedom  

 
BoF.2021.1396-3 Protokoll, Rådet Hälsa och Trygghet 2021-11-17 

BoF.2022.0072-1 Anmälan 

BoF.2022.0086-1 Kommunstyrelsens beslut § 8, 2022 Antagande av riktlinjer för 
utövande av kommunstyrelsens uppsiktplikt 

BoF.2022.0087-1 Kommunstyrelsens beslut § 13 Godkännande av idéburet 
Offentligt Partnerskap med Fridasro 4 H Eslöv 

BoF.2022.0088-1 Servicenämndens beslut § 7, 2022 Måltidsöverenskommelser 
2022 

BoF.2022.0088-3 Överenskommelse - Vård och Omsorg 2022 

BoF.2022.0090-1 Beslut om tillfälligt förordnande som förvaltningschef för Barn 
och Utbildning, Eslövs kommun 

BoF.2019.4028-9 Planritning tillhörande servicenämndensbeslut § 8 2022 

BoF.2019.4028-8 Servicenämndens beslut § 8, 2022 Investeringsprojekt 
Sallerupsskolan, projekteringsskedet 

BoF.2019.4028-10 Servicenämndens beslut § 9, 2022  Investeringsprojekt 
Sallerupsskolan, Paviljonger 

BoF.2019.4028-11 Förslag på placering av moduler - Tillhörande servicenämndens 
beslut § 9, 2022 

BoF.2022.0010-1 Patientsäkerhetsberättelse 2021 

BoF.2022.0010-2 Patientsäkerhetsberättelse 2021 

BoF.2022.0111-1 Anmälan om upprepad eller längre frånvaro för elev vid 
Källebergsskolan 

BoF.2022.0104-1 Delegationsbeslut om distansundervisning avseende årskurs 4 
och 6 på Stehagsskolan 

26 ( 28 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2022-02-16 

 

Barn- och familjenämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

BoF.2022.0110-1 Delegationsbeslut om distansundervisning avseende årskurs 7-9 
Ekenässkolan 

 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 35    BoF.2022.0197 

Initiativärende till barn- och familjenämnden från Centerpartiet (C) om 
att ta fram förslag på riktlinjer på hur förskolor och skolor ska se ut  

Ärendebeskrivning  
Jasmina Muric (C) har den 16 februari 2022 inkommit med initiativärende till barn- 
och familjenämnden. Ärendet avser att nämnden ger uppdrag till förvaltningen att ta 
fram förslag på riktlinjer på hur förskolor och skolor ska se ut samt att dessa ska 
presenteras inför nämnden för vidare diskussion och antagande. 

Beslutsunderlag 
 Initiativärende till barn- och familjenämnden från Centerpartiet (C) om att ta 

fram förslag på riktlinjer på hur förskolor och skolor ska se ut 
 

Beredning 
Barn- och familjenämnden har att besluta om initiativärendet ska avgöras på sittande 
sammanträde, bordläggas för hantering vid senare tillfälle eller om ärendet ska 
skickas på beredning till förvaltningen Barn och Utbildning. 

Beslut 
- Barn- och familjenämnden beslutar att skicka initiativärendet för beredning av 
förvaltningen innan ärendet avgörs. 

Beslutet skickas till  
Barn och Utbildning 

Paragrafen är justerad 
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