
 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2022-02-16 

 

Barn- och familjenämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

Plats och tid Sahlin/Möller  kl. 18:00-20:15  
  
Beslutande David Westlund (S) (ordförande) 

Tony Ekblad (M) (vice ordförande) 
Jasmina Muric (C) (2:e vice ordförande) 
Cvetanka Bojcevska (SD) 
José Fleitas (V) 
Istvan Barborg (S) 
Dennis Larsen (SD) 
Yvonne Flodin (M) 
Henrik Månsson (S) 
Tommy Bengtsson (S) 
Nicklas Karlsson (KD) 

  
Ej tjänstgörande 
ersättare 

Ronny Thall (SD) 
Kerstin Brink (SD) 
Lars Dreja (V) 

  
Övriga närvarande Anton Johansson (nämndsekreterare) 

Kerstin Melén-Gyllensten  (förvaltningschef) 
  
Utses att justera Jasmina Muric (C) 
  
Justeringens plats o tid Stadshuset, Eslövs kommun, 2022-02-16   
  
Protokollet omfattar §30 
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 David Westlund (S)  

 

Justerande   
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Innehåll 
 

§30 Tecknande av avtal med Läromedia avseende Nationalencyklopedin 
(NE) 
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§ 30    BoF.2022.0105 

Tecknande av avtal med Läromedia avseende Nationalencyklopedin 
(NE)  

Ärendebeskrivning  
Grundskolan är i behov av en digital kunskapsbas för skolbibliotekens verksamhet. 
Avtalet med Nationalencyklopedin (NE) inkluderar också digitala läromedel för 
samtliga ämnen och årskurser inom grundskolan. Enligt barn- och familjenämndens 
delegationsordning punkt K10, är det nämnden som beslutar om att teckna avtal 
avseende avrop över 40 basbelopp i varje enskilt fall. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Tecknande av avtal avseende Nationalencyklopedin 
 

Beredning 
Avtalet med NE har skett genom avrop från Sveriges Kommuner och Regioners 
ramavtal med Läromedia. Kostnaden för tjänsten uppgår till 759 000 kronor per år 
och avtal tecknas för tre år. Finansiering sker inom ramen av respektive 
grundskolenhets budget. 

Yrkanden 
Cvetanka Bojcevska (SD)  yrkar med instämmande av Jasmina Muric (C) bifall till 
förvaltningens förslag till beslut. 

Beslut 
- Barn- och familjenämndens ordförande ges i uppdrag att teckna avtalet med 
Nationalencyklopedin (NE). 
- Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutet skickas till  
Barn och Utbildning 
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