
 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2022-11-23 

 

Barn- och familjenämnden  
 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

 

Plats och tid Marieskolan (Skolgatan 2, Marieholm), klassrum H117 kl. 18:00-
19:50  

  
Beslutande David Westlund (S) (ordförande) 

Tony Ekblad (M) (vice ordförande) 
José Fleitas (V) 
Yvonne Flodin (M) 
Tommy Bengtsson (S) 
Ronny Thall (SD) 
Kerstin Brink (SD) 
Ulla Oddhammar  (L) 
Marianne Svensson (S) 
Henrik Månsson (S) 
Nicklas Karlsson (KD) 

  
Ej tjänstgörande 
ersättare 

Moataz Hadher  (S) 

  
Övriga närvarande Anton Johansson (sekreterare ) 

Jörgen Larsson (förvaltningschef ) 
Helena Tauson (förvaltningsekonom) 
Ulrika Narling (avdelningschef) §§106-109 
Eva Mellberg (avdelningschef) §110 

  
Utses att justera Ronny Thall (SD) 
  
Justeringens plats o tid Stadshuset, 2022-11-25   
  
Protokollet omfattar §§106-111, §§113-117 
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Sekreterare 

 
 

 

 

 

Anton Johansson  

Ordförande          
 David Westlund (S)  

 

Justerande   
  Ronny Thall (SD)  
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Innehåll 
 

§106 Val av protokolljusterare 

§107 Verksamhetsinformation 

§108 Kvalitetssammanfattning för fritidshem 2022 

§109 Intern kontroll 2022- Rapport avseende uppföljning av besökssäkerhet 
och skalskydd i för- och grundskola 

§110 Återrapport kompensatoriska insatser utifrån förskolans 
utbildningsuppdrag 

§111 Rapportering av ej verkställda beslut 2022 kvartal 3 

§113 Ekonomisk månadsrapport för barn- och familjenämnden 2022 

§114 Barn- och familjenämndens och dess arbetsutskotts sammanträdestider 
2023 

§115 Förordnande av nytt dataskyddsombud för barn- och familjenämnden 

§116 Anmälningar för kännedom 

§117 Redovisning av delegeringsbeslut 2022 till barn- och familjenämnden 
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§ 106  

Val av protokolljusterare  

Ronny Thall (SD) utses att jämte ordförande justera protokoll från dagens 
sammanträde. 

Paragrafen är justerad 
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§ 107  

Verksamhetsinformation  

- Rektor för Marieskolan Ann-Louis Abrahamsson informerar om de nybyggda 
delarna av skolan. Både lärare och elever är nöjda med de nya lokalerna. Marieholm 
är en växande ort och i dagsläget växlar elevantalet på skolan mellan 215-225 elever, 
skolan är dock byggd för att kunna hantera ytterligare 100 elever. Skolklasserna är 
relativt stora men lokalerna tillåter för många lektioner i halvklass. Alla lärare och 
fritidspedagoger på skolan är legitimerade och skolan har ett trygghetsteam och 
familjebehandlare kopplad till verksamheten. Information lämnas även om 
samverkan som skolan har med andra samhällsaktörer och ideella föreningar. 

- Förvaltningschef Jörgen Larsson informerar om att den externa revisionen, EY, har 
utlyst att de kommer göra en granskning av kommunens arbete med likvärdig skola. 
Fokus kommer ligga på låg-och mellanstadieskolan. Granskningen beräknas vara 
färdig i januari 2023. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 108    BoF.2022.0032 

Kvalitetssammanfattning för fritidshem 2022  

Ärendebeskrivning  
Förvaltningen har fått i uppdrag av barn- och familjenämnden att presentera 
kvalitetssammanfattning av kommunal fritidsverksamhet. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut; Kvalitetssammanfattning för fritidshem 2022 
• Kvalitetssammanfattning av kommunal fritidsverksamhet 2022 
 

Beredning 
Denna kvalitetssammanfattning är en del av det systematiska kvalitetsarbetet i Eslövs 
kommuns grundskolor. Här presenteras en övergripande bild över delar av det arbete 
som sker på våra skolor och de resultat som nåtts. Kvalitetssammanfattningen är en 
del i arbetet med att uppfylla de krav som ställs på huvudmannen om att systematiskt 
och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen (skollagen 4 kap. 3 §, 
2010:800). 
 
Rapporten är tänkt att bidra till en förståelse av verksamheten i våra fritidshem samt 
till att synliggöra det arbete som görs, vilka förändringar som genomförs och vilka 
utvecklingsmål verksamheten har framåt. 

Beslut 
- Rapport avseende kvalitetssammanfattning för fritidshem 2022 läggs med 
godkännande till handlingarna. 

Beslutet skickas till  
Barn och Utbildning 

Paragrafen är justerad 
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§ 109    BoF.2022.0031 

Intern kontroll 2022- Rapport avseende uppföljning av besökssäkerhet 
och skalskydd i för- och grundskola  

Ärendebeskrivning  
Enligt beslutad plan för intern kontroll 2022 ska förvaltningen granska huvudmans 
rutiner för besökssäkerhet och skalskydd på skolenheterna. Redovisningen innehåller 
uppföljning av följande uppdrag till förvaltningen: 
- Tillse att alla enheters regelbundna riskbedömningar i samband med skyddsronden 
också omfattar besökssäkerhet. 
- Tillse att alla enheter har rutiner för besök och hur personalen agerar när de ser 
okända personer uppehåller sig på enhetens område eller i dess lokaler. 
- Säkerställa att rektor tillser att all personal har god kännedom om rutiner för besök 
och hur de agerar när de ser okända personer som uppehåller sig på enhetens område 
eller i dess lokaler. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut; Redovisning av uppföljning av besöksverksamhet 2022 
• Checklista Hot och våld 
 

Beredning 
Risk - Besöksrutiner är inte kända av personalen; 
Obehöriga personer i skolenheternas verksamhet 
 
Verksamheterna uppger att de har skriftliga besöksrutiner, som är kända av 
personalen, finns tillgängliga och gås igenom en gång per år, oftast i samband med 
läsårsstart. Vid nyanställningar lämnar information om besöksrutiner. Ett förslag till 
förbättring har framkommit, vilket innebär att införande av skyltning vid förskolor 
bidrar till för att leda besökare rätt. 
 
Enhetschef för Modersmålsenheten svarar att modersmålslärarna får viss information 
från skolorna om rutiner, men att det varierar mellan skolor. Enhetschefen avser att 
uppmärksamma detta framöver enligt ny rutin som är framtagen och kompletteras 
med checklista i KIA. 
 
I kontakt med chefen för Barn- och elevstödsenheten framkommer liknande svar. 
 
Kontrollmoment - Kontroll av efterlevnaden av riktlinjer och rutiner som rör 
besökssäkerheten och skalskydd 
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Rektorerna/enhetscheferna uppger att efterlevnaden av riktlinjer och rutiner är väl 
förankrad i det dagliga arbetet. 
 
Granskningsaktivitet – granska att skolenheternas riskbedömningar i samband med 
skyddsronden även omfattar besökssäkerhet 
 
Det har upprättats en ny checklista, Bilaga 1, i augusti 2022 kring besökssäkerhet och 
skalskydd för förskola och grundskola i KIA. Samtliga rektorer/enhetschefer har fått 
information om kompletteringen. 

Beslut 
- Rapport avseende uppföljning av besökssäkerhet och skalskydd i för- och 
grundskola läggs med godkännande till handlingarna. 

Beslutet skickas till  
Förvaltningschef 
Avdelningschef grundskola 
Avdelningschef förskola 

Paragrafen är justerad 
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§ 110    BoF.2022.1330 

Återrapport kompensatoriska insatser utifrån förskolans 
utbildningsuppdrag  

Ärendebeskrivning  
På barn- och familjenämndens sammanträde 2022-03-16 gavs förvaltning i uppdrag 
att se över kompensatoriska insatser, utifrån förskolans utbildningsuppdrag och 
återrapportera detta på barn- och familjenämndens sammanträde i november 2022. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut; Återrapportering av använda medel, samt översyn av 

kommunens kompensatoriska insatser i förskola 
 

Beredning 
I skollagen betonas att resurser inte ska fördelas lika, utan efter barns olika 
förutsättningar och behov. Detta innebär att resurstilldelning och utbildning i 
förskolan ska bygga på analyser av hur barns olika villkor och bakgrund kan mötas 
av en utbildning som möjliggör att alla kan utveckla sin potential. 

För att bättre kunna rikta resurser utifrån det kompensatoriska uppdraget har 
förvaltningen påbörjat ett arbete med likvärdighets- samt kvalitetssäkring utifrån 
uppföljning av ett antal resultat och nyckeltal. Bland annat kommer det 
kartläggningsarbete som genomförs gällande matematik och språk i förskoleklass, 
tillsammans med socioekonomiskt index, utgöra värden för att spåra var i förskolans 
organisation kompensatoriska insatser kan vara relevanta. Statsbidrag för 
kvalitetssäkrande åtgärder kommer att till stor del även fortsatt fördelas utifrån 
socioekonomiskt index. 

Förskolans organisation har inför 2023 organiserats om för att utgöras av 4 större 
områden där 3-4 rektorer arbetar i team för att gemensamt säkra likvärdighet och 
kvalitet samt barns utbildning och utveckling. Resurser kan och bör fördelas inom 
teamen utifrån det kompensatoriska uppdraget när ett sådant behov blir tydligt. Ovan 
angivna åtgärder förväntas utgöra grund för en flexibel och kvalitativ struktur med 
syfte att i högre grad lyckas i det kompensatoriska uppdraget. 

Under året har statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder fördelats utifrån det beslut 
som fattades av och familjenämnden 2022-03-16. Rektorer i kommunal verksamhet 
har använt bidraget till att bibehålla och förstärka sin personalstyrka. I fristående 
verksamhet har en del medel använts till kompetensutbildning, men även här har man 
främst valt att använda medel för att bibehålla och förstärka personalstyrkan. 
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Beslut 
- Återrapportering av använda medel, samt översyn av kommunens kompensatoriska 
insatser i förskola läggs med godkännande till handlingarna. 

Beslutet skickas till  
Barn och Utbildning 

Paragrafen är justerad 
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§ 111    BoF.2022.0013 

Rapportering av ej verkställda beslut 2022 kvartal 3  

Ärendebeskrivning  
Beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) ska verkställas inom tre 
månader. Socialnämnden har en skyldighet att anmäla ej verkställda beslut till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 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 tredje kvartalet 2022. 
 
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 om ej verkställda beslut 2022 kvartal 3 
 

Beredning 
Ärende som rapporterades förra tillfället som ej ännu blivit verkställda: 
- pojke född 2014, beslut 220513 jml 4:1 SoL bistånd i form av kontaktfamilj 
- pojke född 2018, beslut 220513 jml 4:1 SoL bistånd i form av kontaktfamilj 
 
Vid detta rapporteringstillfälle i oktober 2022 (avser 3 kvartalet 2022) tillkommer ett 
nytt ärende 
- flicka född 2008, beslut 220701 jml 4:1 SoL bistånd i form av kontaktperson 
 
Rapportering till IVO har skett. 

Beslut 
- Rapportering avseende ej verkställda beslut för kvartal 3 2022 godkänns 
och  underlaget överlämnas till kommunfullmäktige respektive kommunrevisionen. 

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisionen 

Paragrafen är justerad 
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§ 113    BoF.2022.0042 

Ekonomisk månadsrapport för barn- och familjenämnden 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 på placeringar inom 
socialtjänsten. 

Beslutsunderlag 
• Ekonomisk månadsrapport oktober 2022 
• Ekonomisk sammanställning oktober 2022 
• Frisktal till och med oktober 2022 
• Prognos placerade barn och unga till och med oktober 2022 
• Volymer till och med oktober 2022 
 

Beredning 
Den ekonomiska redovisningen till och med oktober visar på ett överskott för barn- 
och familjenämnden. Överskottet beror främst på att statsbidraget Likvärdig skola 
inkommit för hela andra halvåret i oktober. Vidare saknas kostnaderna för måltider 
inom fritidshemmet och interkommunala kostnader för oktober i utfallet. 
 
Helårsprognosen om ett underskott om 5 miljoner kronor som lämnades i samband 
med delårsrapporten, förväntas kvarstå. 

Beslut 
- Ekonomisk månadsrapport för oktober 2022 läggs med godkännande till 
handlingarna.  

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 114    BoF.2022.0027 

Barn- och familjenämndens och dess arbetsutskotts 
sammanträdestider 2023  

Ärendebeskrivning  
Barn- och familjenämnden har att för år 2023 fatta beslut om sammanträdestider för 
nämnden och arbetsutskottet. 

Beslutsunderlag 
• Antagande av sammanträdestider för barn- och familjenämnden och dess 

arbetsutskott 2023 
 

Beredning 
Förvaltningen Barn och Utbildning föreslår barn- och familjenämnden att nämndens 
sammanträden, i likhet med föregående år, hålls på onsdagar klockan 18:00. 
Arbetsutskottets sammanträden hålls på fredagar klockan 08:30. 

Beslut 
- Barn- och familjenämnden sammanträder under år 2023 onsdag klockan 18:00; 
9 (förordnande av nytt arbetsutskott) och 25 januari, 22 februari, 19 april, 17 maj, 14 
juni, 20 september, 18 oktober, 22 november, 20 december 
- Barn- och familjenämndens arbetsutskott sammanträder under år 2023 fredag 
klockan 08:30; 13 och 27 januari, 10 och 24 februari, 10 och 24 mars, 12 och 21 
april, 5 och 26 maj, 2 och 16 juni, 11 och 25 augusti, 8 och 22 september, 6 och 20 
oktober, 10 och 24 november, 8 december. 

Beslutet skickas till  
Barn och Utbildning 

Paragrafen är justerad 
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§ 115    BoF.2022.1362 

Förordnande av nytt dataskyddsombud för barn- och familjenämnden  

Ärendebeskrivning  
Enligt Dataskyddsförordningen (engelsk förkortning GDPR) som gäller som lag i 
Sverige från och med den 25 maj 2018 ska en myndighet eller offentligt organ 
utnämna ett dataskyddsombud (DSO). I artikel 37 till 39 regleras förutom 
utnämningen även DSOs ställning och uppgifter. Kommunjurist Agneta Fristedt har 
sedan den 1 juni 2022 varit DSO i avvaktan på ersättare. Den 1 november 2022 
börjar Nina Friberg arbeta i Eslövs kommun och hon kan från och med den 1 
december 2022 utses som DSO. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut; Förordnande av nytt dataskyddsombud för barn- och 

familjenämnden 
 

Beredning 
DSO ska utses utifrån sina yrkesmässiga kvalifikationer då särskilt kring GDPR. 
DSO ska involveras tidigt i alla frågor som rör skydd för personuppgifter och ska ges 
nödvändiga resurser för att utöva sina arbetsuppgifter. I rollen ingår att övervaka 
efterlevnaden av GDPR och den personuppgiftsansvariges (nämndens) strategi för 
skydd av personuppgifter. Närmare beskrivning av uppgifterna finns i GDPR artikel 
39. 

Beslut 
- Kommunjurist Agneta Fristedt avgår som dataskyddsombud för barn- och 
familjenämnden från den 1 december 2022. 
- Nina Friberg utses som dataskyddsombud för barn- och familjenämnden från och 
med den 1 december 2022. 
- Förvaltningen ges i uppdrag att anmäla nytt dataskyddsombud till 
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) 

Beslutet skickas till  
Agneta Fristedt 
Nina Friberg 
Dataskyddsamordnarna 
Integritetsskyddsmyndigheten 
Barn och Utbildning 

Paragrafen är justerad 
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§ 116   

Anmälningar för kännedom  

 
BoF.2022.1353-1 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 134, 2022 

Sammanträdestider för kommunstyrelsens arbetsutskott 2023 

BoF.2022.1361-1 Kommunstyrelsens beslut § 200, 2022 Sammanträdestider för 
kommunstyrelsen 2023 

SOT.2021.0044-42 Servicenämndens beslut § 108, 2022 Uppföljning av 
byggprojekten för oktober 2022 

SOT.2021.0044-41 Uppföljningsrapport av byggprojekt för oktober 2022 

BoF.2020.2911-6 Expediering servicenämndens beslut § 107, 2022 
Igångsättningstillstånd för förskolan Vitsippan (tidigare Nya 
Skogsgläntan) 

BoF.2020.2911-8 Redovisning av budget för byggherrekostnader 2022-09-28 

BoF.2022.1424-1 Delårsbokslut per 2022-08-31 för Eslövs kommun 

BoF.2022.1430-1 Kommunfullmäktiges beslut § 90, 2022 Val av valberedning för 
perioden fram till och med den 14 oktober 2026 

BoF.2022.1431-1 Kommunfullmäktiges beslut § 91, 2022 Val av kommunstyrelse 
inklusive ordförande och förste och andre vice ordförande för 
tiden den 1 november 2022 till dess att kommunfullmäktige 
väljer kommunstyrelse 

BoF.2022.1432-1 Kommunfullmäktiges beslut § 101, 2022 Sammanträdestider för 
kommunfullmäktige 2023 

BoF.2022.1433-1 Kommunfullmäktiges beslut § 103, 2022 Avsägelse från Nils 
Funke (L) avseende uppdrag som ersättare i barn- och 
familjenämnden samt fyllnadsval 

 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 117    BoF.2022.0041 

Redovisning av delegeringsbeslut 2022 till barn- och familjenämnden  

Ärendebeskrivning  
Redovisning av delegeringsbeslut för oktober 2022. 

Beslutsunderlag 
• Redovisning av delegeringsbeslut oktober 2022 
• Delegeringslista IFO 2022-10-01 till och med 2022-10-31 
• Delegeringslista Familjerätt 2022-10-01 till och med 2022-10-31 
• Anmälningar grundskolan oktober 2022 
• Rapport om kränkande särbehandling oktober 2022 
 

Beredning 
Redovisning av beslut fattade på delegation av barn- och familjenämndens 
arbetsutskott; 
 
§ 221 
Placering utanför hemmet i familjehem enligt 11 § LVU. 
 
§§ 222 , 224, 226, 247 
Medgivande till familjehem enligt 6 kap 6 § SoL. 
 
§ 223 
Placering i familjehem enligt 6 kap 6 § SoL. 
 
§§ 225, 246 
Placering i familjehem enligt 11 § LVU. 
 
§§ 227-233, 243, 244 
Övervägande enligt 6 kap 8 § SoL. 
 
§§ 234-239, 245 
Övervägande enligt 13 § LVU vid placering jml 2 § LVU. 
 
§ 240 
Omprövning av vård enligt 3 § LVU. 
 
§ 248 
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Medgivande kontrakterat jourhem enligt 6 kap 6 § SoL 
 
§ 249 
Medgivande om adoption enligt 6 kap 6 och 12 §§ SoL. 
 
Ordförandebeslut 
 
Placering utanför hemmet på SiS enligt 11 § LVU, 2022-10-04 
 
Övriga delegeringsbeslut; 
 
BoF.2022.1291-1 Anställningsbeslut 
 
GoV.2022.0329-3 Statsbidrag för lärarlyftet HT 2022 
 
BoF.2022.1292-1 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp, Norrevångskolan f-6 
 
BoF.2022.1293-1 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp, Norrevångskolan 7-9 
 
BoF.2022.1294-1 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp, Norrevångskolan f-6 
 
BoF.2022.1295-1 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp, Flyingeskolan 
 
BoF.2022.1296-1 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp, Harlösa skola 
 
BoF.2022.1215-4 Statsbidrag för lovskola 2022 
 
BoF.2022.1356-1 Delegationsbeslut 
 
BoF.2022.1357-1 Delegationsbeslut 
 
BoF.2022.1358-1 Delegationsbeslut 
 
BoF.2021.2028-5 Kompletterande yttrande med anledning av uppgifter om 
kränkande behandling vid Ekenässkolan 
 
BoF.2021.2083-2 Anställningsbeslut 
 

19 ( 20 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2022-11-23 

 

Barn- och familjenämnden  
 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

 

BoF.2022.1379-1 Anställningsbeslut för lärare på Nya Östra skolan 
 
BoF.2021.2021-11 Kompletterande yttrande med anledning av kvalitetsgranskning 
 
BoF.2017.2560-3 Anställningsbeslut, Fridebo, förskollärare 
 
BoF.2022.1426-1 Ärendeblad ang utökad vistelsetid 
 
BoF.2022.0710-2 Ärendeblad ang utökad vistelsetid 
 
BoF.2022.1426-2 Ärendeblad ang utökad vistelsetid 
 
BoF.2022.1427-1 Ärendeblad ang utökad vistelsetid 
 
BoF.2022.1427-2 Ärendeblad ang utökad vistelsetid 
 
BoF.2022.0421-5 Tilldelningsbeslut i upphandling av skolskjuts 
 
BoF.2022.1270-4 Tilldelningsbeslut i direktupphandling av digitala hjälpmedel 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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