
 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2022-03-16 

 

Barn- och familjenämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

Plats och tid Medborgarhuset B-salen kl. 18:00-19:50  
  
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) 
Tommy Bengtsson (S) 
Nicklas Karlsson (KD) 

  
Ej tjänstgörande 
ersättare 

Yvonne Flodin (M) 
Henrik Månsson (S) 
Kerstin Brink (SD) 
Lars Dreja (V) 

  
Övriga närvarande Anton Johansson (nämndsekreterare) 

Kerstin Melén-Gyllensten (förvaltningschef) 
Ulrika Narling  (avdelningschef) §§36-37 
Jörgen Larsson (avdelningschef) 
Eva Mellberg (avdelningschef) §§38-39 

  
Utses att justera Jasmina Muric (C) 
  
Justeringens plats o tid Stadshuset, Eslöv, 2022-03-18   
  
Protokollet omfattar §§36-44 
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Justerande   
  Jasmina Muric (C)  

 

  

2 ( 20 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2022-03-16 

 

Barn- och familjenämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

Innehåll 
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§ 36  

Protokolljusterare  

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

Paragrafen är justerad 
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§ 37  

Verksamhetsinformation  

Presentation av ny förvaltningschef för Barn och Utbildning. Tidigare 
avdelningschef Jörgen Larsson tillträder tjänsten som förvaltningschef den 2 maj. 
 
Avdelningschef Ulrika Narling redogör för;  
- Samarbetet med föreningslivet. Föreningslivet har påverkats av pandemin och 
många aktiviteter har inte kunnat genomföras. Eslövs kommun kommer att stötta 
föreningslivet ekonomiskt och förvaltningarna Barn och Utbildning och Kultur och 
Fritid har tillsammans startat upp ett samarbete med föreningslivet. Föreningar bjuds 
in till skolorna för att genomföra sina aktiviteter och locka ungdomar till sina 
verksamheter. 
- Större delen av grundskolans verksamhet är åter tillbaks i normalläge efter 
pandemin. 
 
Förvaltningschef Kerstin Melen-Gyllensten informerar om: 
- Förvaltningen Barn och Utbildning behöver vara redo att skapa förskole- och 
skolplatser i samband med att flyktingar anländer från kriget i Ukraina. Barn som 
kommer till Sverige i samband med massflyktingsinitiativet har rätt till att omgående 
eller inom en månad få en skolplats. En arbetsgrupp har tillsatts för att inventerar 
lokaler som kan tas i anspråk för detta. 
- Förseningar inom byggprojekt på skolor i kommunen. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 38    BoF.2022.0013 

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 4 2021  

Ärendebeskrivning  
Beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) ska verkställas inom tre 
månader. Nämnden har en skyldighet att anmäla ej verkställda beslut till 
Inspektionen för vård och omsorg. En insats som har avbrutits och som inte har 
verkställts inom tre månader, ska också anmälas till Inspektionen för vård och 
omsorg. Denna sammanställning avser fjärde kvartalet 2021. I enlighet med 16 kap. 
6 f-h §§, socialtjänstlagen (2001:453) ska rapport avseende ej verkställda beslut 
enligt 4 kap. 1 §, socialtjänstlagen (2001:453) lämnas en gång per kvartal till 
kommunfullmäktige respektive kommunrevisionen. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Rapport ej verkställda beslut kvartal 4 2021 
 

Beredning 
Sedan förra rapporteringstillfället har i nedan ärende förutsättningarna förändrats och 
ska inte längre verkställas. 
- pojke född 2006, beslut 210204 jml 4:1 SoL bistånd i form av kontaktperson 
 
Följande ärende som tidigare rapporterats har blivit verkställda: 
- flicka född 2009, beslut 210112 jml 4:1 SoL bistånd i form av kontaktfamilj 
- pojke född 2006, beslut 210618 jml 4:1 SoL bistånd i form av kontaktperson 
 
Ärende som rapporterades förra tillfället som ej ännu blivit verkställda: 
- flicka född 2005, beslut 191213 jml 4:1 SoL bistånd i form av 
familjehemsplacering 
- pojke född 2005, beslut 210618 jml 4:1 SoL bistånd i form av 
familjehemsplacering 
 
Vid detta rapporteringstillfälle i januari 2022 (avser 4 kvartalet 2021) tillkommer 
inga ärende 
 
Besluten har ej kunnat verkställa då det saknas uppdragstagare för uppdrag som 
kontaktfamilj/ kontaktperson/ familjehem alternativt att uppdragstagare ej matchat 
barnens behov. 
 
Rapportering till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har gjorts. 
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Beslut 
- Upprättad rapportering avseende ej verkställda beslut för kvartal 4 2021 godkänns 
och rapporten överlämnas till kommunfullmäktige respektive kommunrevisionen. 

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisionen 

Paragrafen är justerad 
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§ 39    BoF.2022.0014 

Plan för statsbidrag i förskolan 2022  

Ärendebeskrivning  
I januari 2022 fick förvaltningen Barn och Utbildning i uppdrag av barn- och 
familjenämnden att ta fram en plan för statsbidraget kvalitetshöjande åtgärder inom 
förskolan 2022 till nämndens sammanträde i mars 2022. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Plan för statsbidrag i förskolan 2022 
 Bilaga 1 Statsbidraget kvalitetshöjande åtgärder inom förskolan 2022 
 Bilaga 2 Statsbidragets användningsområden samt resursfördelningsmodell 

framtagen av Statistiska centralbyrån (SCB) 
 

Beredning 
Skolverket har beslutat om att Eslövs kommun tilldelas 6 244 784 kr i bidragsram för 
år 2022. Förskolan och skolan, såsom andra verksamheter inom skolväsendet, ska 
vara likvärdig. Det innebär bland annat att utbildningen ska kompensera och uppväga 
skillnader i barns och elevers bakgrund och förutsättningar. Då Eslövs kommuns 
barnpeng till förskolan inte innehåller en socioekonomisk fördelning föreslås 
statsbidraget fördelas 100 % utifrån en socioekonomisk beräkning för att kompensera 
den variation som finns mellan enheterna. För denna beräkning används en modell 
som Statistiska centralbyrån (SCB) har tagit fram. Modellen skattar hur behoven 
varierar mellan enheterna i kommunen. Statsbidraget fördelas till kommunala och 
fristående förskolor på lika villkor, utifrån antalet barn som var inskrivna per 15 
oktober 2021 på respektive enhet. Samtliga enheter kommer återrapportera till 
förvaltningen hur bidraget har använts. 

Statsbidraget fördelas till kommunala och fristående förskolor på lika villkor, utifrån 
antalet barn som var inskrivna per 15 oktober 2021 på respektive enhet. Belopp per 
enhet framgår av bilaga 1. Bilaga 2 redogör för stadsbidragets användningsområden 
samt resursfördelningsmodell framtagen av SCB. 

Yrkanden 
Jasmina Muric (C) yrkar med instämmande av Tony Ekblad (M) bifall till 
förvaltningens förslag till beslut. 

Beslut 
- Plan för statsbidraget kvalitetshöjande åtgärder inom förskolan 2022 utbetalas 
enligt förvaltningens förslag. 
- Förvaltningen Barn och Utbildning ges i uppdrag att se över kompensatoriska 
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insatser utifrån förskolans utbildningsuppdrag och återrapportera detta på barn- och 
familjenämndens sammanträde i november 2022. 

Beslutet skickas till  
Avdelningschef för förskolan 
Verksamhetscontroller för förskolan 

Paragrafen är justerad 
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§ 40    BoF.2022.0012 

Beslut om serviceabonnemang hos Servicenämnden avseende 
lokalvård  

Ärendebeskrivning  
Lokalvården på kommunens för- och grundskolor utförs av verksamheter inom 
Servicenämnden och är en del av enheternas internhyra. Till kommande 
internhyresavtal är nu förslag till serviceabonnemang för lokalvård utarbetade. 
Serviceabonnemangen innehåller rutiner för lokalvård, standardstädning, rutiner för 
storstädning, tilläggsbeställningar, arbetsbeskrivningar för alla 
städobjekt/lokaler/byggnader samt kostnader per enhet. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Serviceabonnemang lokalvård för barn och familjenämnden 
 Serviceabonnemang för Lokalvård för barn- och familjenämnden Förskola 
 Serviceabonnemang för Lokalvård för barn och familjenämnden Grundskola 
 

Beredning 
Under hösten 2021 har ett gemensamt utvecklingsarbete för att upprätta 
serviceabonnemang bedrivits mellan representanter från Serviceförvaltningen och 
Barn och Utbildning. Syftet med att upprätta serviceabonnemang är att förtydliga, 
förenkla och digitalisera lokalvårdens tjänster. Abonnemangen kommer gälla tills 
vidare och vara en bilaga till kommande interhyresavtal. 

Kostnaden för lokalvården ingår i skolenheternas internhyra, som nämnden erhåller 
full budgetkompensation för. I förslagen till serviceabonnemangen anges att 
prisjustering för lokalvård ska ske efter beslut i kommunfullmäktige efter förslag från 
kommunens budgetberedning. Dessa prisjusteringar samt eventuella justeringar av 
tillkommande och avgående lokalytor kommer nämnden kompenseras för. 

Beslut 
- Serviceabonnemang för lokalvård för grundskolans och förskolans 
verksamhet  godkänns. 
- Förvaltningschefen för Barn och Utbildning ges i uppdrag att underteckna 
abonnemangen. 

Beslutet skickas till  
Servicenämnden 

Paragrafen är justerad 
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§ 41    BoF.2022.0042 

Ekonomisk månadsrapport februari 2022 för barn- och familjenämnden  

Ärendebeskrivning  
Den ekonomiska månadsrapporten ska redovisas varje månad till nämnden i enlighet 
med kommunens ekonomiska styrprinciper. Förutom det faktiskt redovisade 
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 
 Ekonomisk månadsrapport februari 2022 
 Ekonomisk sammanställning februari 2022 
 Volymer till och med februari 2022 
 Prognos placerade barn och unga till och med februari 2022 
 Frisktal till och med februari 2022 
 

Beredning 
Barn- och familjenämndens ekonomiska redovisning till och med februari är inte 
fullständig. Kostnader men främst intäkter saknas i redovisningen. De intäkter som 
saknas är beviljade statsbidrag som ännu inte utbetalats men som finns budgeterade 
för perioden, och kostnader som saknas är för skolskjuts och institutionstekniker. 

Inför 2022 minskades budgeten för placerade barn och unga inom socialtjänsten, och 
budgeteten för administration och öppenvård inom socialtjänsten ökade. Denna 
förändring gjordes utifrån hur det ekonomiska utfallet sett ut de senaste åren. Under 
de inledande månaderna under 2022 har dyrare placeringar gjorts inom 
socialtjänsten, vilket innebär att kostnaderna för placerade barn och unga förväntas 
bli högre än budgeterat. 

Utifrån februaris ekonomiska månadsrapport prognostiseras en budget i balans vid 
årets slut. Då osäkerhet finns kring kostnaderna för placeringar inom socialtjänsten, 
är även prognosen för 2022 oviss. 

Beslut 
- Den ekonomiska månadsrapporten för februari 2022 läggs med godkännande till 
handlingarna. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 42    BoF.2022.0326 

Entledigande från uppdrag som  ersättare i barn- och familjenämndens 
arbetsutskott  

Ärendebeskrivning  
Marcus Quist (M) har till barn- och familjenämnden lämnat in begäran om 
entledigande från uppdraget som ersättare i barn- och familjenämndens arbetsutskott. 

Beslutsunderlag 
 Entledigande av Marcus Quist (M) från uppdraget som ersättare i barn- och 

familjenämndens arbetsutskott 
 Begäran om  entledigande 
 

Beredning 
Enligt barn- och familjenämndens reglemente § 18 beslutar nämnden om 
entledigande och fyllnadsval till dess arbetsutskott. 

Beslut 
- Marcus Quist (M) entledigas från uppdraget som ersättare i barn- och 
familjenämndens arbetsutskott. 

Beslutet skickas till  
Förtroendemannaregistret 
Barn och Utbildning 
Marcus Quist (M) 

Paragrafen är justerad 
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§ 43   

Anmälningar för kännedom  

 
BoF.2022.0152-1 Anmälan om upprepad eller längre frånvaro 

BoF.2022.0161-1 Anmälan om upprepad eller längre frånvaro 

BoF.2022.0181-1 Protokoll 

BoF.2022.0212-1 Beslut om stängning av Lönnebo förskola 2022-01-28 

BoF.2022.0220-1 Anmälan om upprepad eller längre frånvaro 

BoF.2022.0220-2 Utredning vid längre eller upprepad frånvaro 

BoF.2021.2053-16 Beslut avseende förändringar inom ägar- och ledningskretsen 
gällande Eslövs Montessorifriskola (förskolan) 

 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 44    BoF.2022.0041 

Redovisning av delegeringsbeslut februari 2022  

Ärendebeskrivning  
Redovisning av delegeringsbeslut för februari 2022. 

Beslutsunderlag 
 Redovisning av delegationsbeslut februari 2022 
 Rapport över anmälan om kränkande särbehandling februari 2022 
 Delegeringslista Familjerätt 2022-02-01 till och med 2022-02-28 
 Delegeringslista IFO 2022-02-01 till och med 2022-02-28 
 

Beredning 
Redovisning av beslut fattade på delegation av barn- och familjenämndens 
arbetsutskott; 
 
§§ 33, 34, 51-54 
Övervägande enligt 6 kap 8 § SoL. 
 
§ 35 
Övervägande enligt 2 § LVU samt omprövning enligt 3 § LVU 
 
§ 36 
Avsluta vård enligt 2 § LVU samt avslut av placering utanför hemmet enligt 11 § 
LVU 
 
§ 37, 38 
Placeringsbeslut enligt 6 kap 6 § SoL 
 
§ 39 
Privatplacering enligt 6 kap 6 § SoL 
 
§ 40, 41, 50 
Begäran om förlängd utredningstid enligt 11 kap 2 § 2 st. SoL 
 
§ 42 
Vårdnadsöverflyttning enligt 5 kap 2 § SOF, 6 kap 7, 8 FB 
 
§ 44 
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Redovisning av ordförandebeslut enligt 11 § LVU 
 
§ 47, 48 
Varaktig vistelse utomlands 
 
§ 55, 56 
Begäran om att vård enligt 2 § LVU ska upphöra 
 
Övriga delegationsbeslut; 
 
BoF.2021.1801-23 Ordförandebeslut gällande föreläggande med vite enligt 7 kap. 23 
§ skollagen (2010:800) 
 
BoF.2021.0483-19 Kompletterande yttrande gällande anmälan mot 
Norrevångsskolan F-6 
 
BoF.2022.0182-1 Ärendeblad ang utökad vistelsetid 
 
BoF.2022.0183-1 Ärendeblad ang utökad vistelsetid 
 
BoF.2021.1860-2 Ärendeblad ang utökad vistelsetid 
 
BoF.2022.0195-1 Anställningsbeslut, Frideboförskola, förskollärare 
 
BoF.2018.2683-4 Anställningsbeslut, Marieboförskola, förskollärare 
 
BoF.2022.0210-1 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp, Lönnebo förskola 
 
BoF.2022.0211-1 Beslut om avslag av tilläggsbelopp, Dösjebroskolan 
 
BoF.2022.0223-2 Anmälan om upprepad eller längre frånvaro för elev vid 
Källebergsskolan 
 
BoF.2022.0226-1 Anställningsbeslut 
 
BoF.2020.0278-4 Anmälan om upprepad eller längre frånvaro för elev vid 
 
Källebergsskolan 
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BoF.2022.0227-1 Anställningsbeslut 
 
BoF.2022.0228-1 Anställningsbeslut 
 
BoF.2022.0229-1 Anställningsbeslut 
 
BoF.2022.0230-1 Anställningsbeslut 
 
BoF.2022.0231-1 Anställningsbeslut 
 
BoF.2022.0233-1 Anställningsbeslut 
 
BoF.2022.0128-3 Statsbidrag för läxhjälp 2022 
 
BoF.2022.0129-3 Statsbidrag för fortbildning av förskolelärare vårterminen 2022 
 
BoF.2022.0127-3 Statsbidrag för högskolestudier i specialpedagogik 2022 
 
BoF.2022.0126-3 Statsbidrag för omsorg under kvällar, nätter och helger 2022 
 
BoF.2022.0058-1 Beslut om distansundervisning avseende Flyingeskolan 
årskurserna F-3 
 
BoF.2022.0095-2 Yttrande med anledning av uppgifter gällande Flyingeskolan i 
Eslövs kommun 
 
BoF.2022.0237-1 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp, Eslövs Montessorifriskola 
 
BoF.2022.0238-1 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp, Eslövs Montessorifriskola 
 
BoF.2022.0239-1 Beslut om skolskjuts (för ej automatiskt berättigad elev) 
 
BoF.2022.0240-1 Ansökan om skolskjuts (för ej automatiskt berättigad elev) samt 
beslut 
 
BoF.2022.0241-1 Ansökan om skolskjuts (för ej automatiskt berättigad elev) samt 
beslut 

18 ( 20 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2022-03-16 

 

Barn- och familjenämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

 
BoF.2022.0242-1 Ansökan om skolskjuts (för ej automatiskt berättigad elev) samt 
beslut 
 
BoF.2022.0245-1 Ansökan om skolskjuts (för ej automatiskt berättigad elev) beviljad 
 
BoF.2022.0246-1 Ansökan om skolskjuts (för ej automatiskt berättigad elev) beviljad 
 
BoF.2022.0247-1 Ansökan om skolskjuts (för ej automatiskt berättigad elev) beviljad 
 
BoF.2022.0248-1 Ansökan om skolskjuts (för ej automatiskt berättigad elev) beviljad 
 
BoF.2022.0249-1 Ansökan om skolskjuts (för ej automatiskt berättigad elev) beviljad 
 
BoF.2022.0251-1 Ansökan om skolskjuts (för ej automatiskt berättigad elev) beviljad 
 
BoF.2022.0269-1 Anställningsbeslut, Munkeboförskola, Förskollärare 
 
BoF.2022.0277-1 Anställningsbeslut 
 
BoF.2022.0281-2 Anmälan om upprepad eller längre frånvaro för elev vid 
Källebergsskolan 
 
BoF.2022.0111-4 Anmälan om upprepad eller längre frånvaro för elev vid 
 
Källebergsskolan 
 
BoF.2022.0187-1 Statsbidrag Specialpedagogik för lärande läsår 2022-2023 
 
BoF.2022.0287-1 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp, Ölyckeskolan F-6 
 
BoF.2022.0288-1 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp, Marieskolan 
 
BoF.2021.1138-21 Uppföljning av beslut gällande Förskolan Ströungarna 
 
BoF.2022.0141-5 Yttrande med anledning av uppgifter gällande Ekenässkolan, 
Eslövs kommun 
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BoF.2022.0145-4 Tilldelningsbeslut i offertförfrågan avseende utformande av fysisk 
miljö sam verksamhetsbesök 
 
BoF.2022.0289-2 Statsbidrag för ökad kunskap om hbtqi-personers situation 
 
BoF.2022.0309-1 Anställningsbeslut 
 
BoF.2022.0322-1 Anställningsbeslut för lärare på Nya Östra skolan 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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