
 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2022-10-19 

 

Barn- och familjenämnden  
 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

 

Plats och tid Lapplandsvägen 3, Centrala Undervisningsgruppens lokaler kl. 
18:00-20:15  

  
Beslutande David Westlund (S) (ordförande) 

Tony Ekblad (M) (vice ordförande) 
Cvetanka Bojcevska (SD) 
Amila Pasic (S) 
Marcus Quist (M) 
José Fleitas (V) 
Dennis Larsen (SD) 
Tommy Bengtsson (S) 
Kerstin Brink (SD) 
Nicklas Karlsson (S) 
Henrik Månsson (S) 

  
Ej tjänstgörande 
ersättare 

Yvonne Flodin (M) 
Ronny Thall (SD) 
Moataz Hadher (S) 

  
Övriga närvarande Anton Johansson (nämndsekreterare) 

Jörgen Larsson (förvaltningschef) 
Helena Tauson (förvaltningsekonom) 

  
Utses att justera Dennis Larsen (SD) 
  
Justeringens plats o tid Stadshuset, 2022-10-25   
  
Protokollet omfattar §§95-98, §§100-105 
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Sekreterare 

 
 

 

 

 

Anton Johansson  

Ordförande          
 David Westlund (S)  

 

Justerande   
  Dennis Larsen (SD)  
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Innehåll 
 

§95 Val av protokolljusterare 

§96 Verksamhetsinformation 

§97 Uppföljning av Central undervisningsgrupp 

§98 Kvalitetssammanfattning förskola 2021-2022 

§100 Intern kontroll 2022 – Krishantering vid extra ordinära händelser 

§101 Redovisning av barn och elevers frånvarostatistik 2021-2022 

§102 Intern kontroll 2022 – Digital lärmiljö 

§103 Ekonomisk månadsrapport för barn- och familjenämnden 2022 

§104 Redovisning av delegeringsbeslut september 2022 

§105 Anmälningar för kännedom 
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§ 95  

Val av protokolljusterare  

Dennis Larsen (SD) utses till att jämte ordförande justera protokoll från dagens 
sammanträde. Jose Fleitas (V) ersätter vid förhinder. 

Paragrafen är justerad 
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§ 96  

Verksamhetsinformation  

- Biträdande enhetschef på Centrala undervisningsgruppen Cecilia 
Nilsson informerar om verksamhetens organisering, utbildningsprojekt och insatser 
som genomförts. En gemensam samarbetsplan har tagits fram för verksamheten. 
Lärare anställd i verksamheten informerar om arbetsmetoden DIGISKUA som 
introducerats och som bland annat visat på behov av att introducera mer digitala 
arbetssätt i verksamheten. Under höstterminen 2021 var det en elev i verksamheten 
som fick betyg i ett ämne, under vårterminen 2022 är det nu 14 elever som har 
godkänt betyg i minst ett ämne. En elev har gått vidare till sitt förstahandsval i 
nationellt program på gymnasiet. 

- Förvaltningschef Jörgen Larsson informerar om det pågående arbetet med att se 
över sparkrav som tillkommit till följd av nytt pensionsavtal som alla Sveriges 
kommuner ingått. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 97    BoF.2021.1451 

Uppföljning av Central undervisningsgrupp  

Ärendebeskrivning  
Förvaltningen Barn och Utbildning fick den 19 augusti 2020 i uppdrag av nämnden 
att göra en genomlysning av Centrala Undervisningsgruppen (CU). Genomlysningen 
skulle innehålla: 
- Resursfördelningsmodell 
- Målbeskrivning 
- Platstillgång och likvärdighet 
- Hemskolans uppdrag respektive särskild undervisningsgrupps uppdrag 
- Konsekvensanalys för barnens bästa 

I uppdraget låg även att följa upp förändringarna och redovisa till nämnden i januari 
2022, samt oktober 2022. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut; Uppföljning av Central Undervisningsgrupp 
• Uppföljning av Central Undervisningsgrupp, 2022-09-28 
 

Beredning 
Under våren genomförde KPMG en genomlysning av verksamheten. 
Genomlysningen avlutades med en rad åtgärder, se bifogad uppföljning av Central 
Undervisningsgrupp, samt barnkonsekvensanalys och samarbetsplan och rutiner. 

Beslut 
- Uppföljning av Central Undervisningsgrupp läggs med godkännande till 
handlingarna.  

Beslutet skickas till  
Familjeenheten 
Barn och elevstödsenheten 

Paragrafen är justerad 
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§ 98    BoF.2022.0028 

Kvalitetssammanfattning förskola 2021-2022  

Ärendebeskrivning  
Redovisning och uppföljning av den kommunala förskoleutbildningen för läsåret 
2021/2022. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut; Kvalitetssammanfattning för förskolan 2021-2022 
• Rapport Läsåret 2021-2022 kvalitetssammanfattning förskola 
 

Beredning 
Kvalitetssammanfattningen innehåller en beskrivning av utfall, analys och framtagna 
utvecklingsområden inom de fem fokus som förvaltningen Barn och 
Utbildning gemensamt haft under läsåret: 
- Undervisning och barns/elevers måluppfyllelse 
- Likvärdighet 
- Barnrätt 
- Digitalisering 
- Ledarskap, medarbetare, kompetensförsörjning & arbetsmiljö 

Beslut 
- Rapporten avseende kvalitetssammanfattning för förskolan 2021/2022 läggs med 
godkännande till handlingarna. 

Beslutet skickas till  
Avdelningschef Förskola 

Paragrafen är justerad 
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§ 100    BoF.2022.0029 

Intern kontroll 2022 – Krishantering vid extra ordinära händelser  

Ärendebeskrivning  
I enighet med intern kontrollplan ska nämnden följa upp krishändelser inom 
nämndens verksamheter, samt undersöka om befintliga rutiner är anpassade till 
organisationens struktur och förutsättningar. 

Genomförda insatser; 
- Samtliga rektorer och biträdande rektorer i grundskolan har under året genomgått 
PDV utbildning (pågående dödligt våld). 
- In- och utrymningsövningar har genomförts. 
- Inkallningsapp har upphandlats och driftas nu i verksamheterna. 
- Samtlig personal som arbetar med krisstöd har erhållit tjänstelegitimation. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut; Krishantering vid extraordinära händelser 
 

Beredning 
Omvärlden gör sig påmind i Eslöv genom olika händelser, händelser som vi måste 
vara förberedda på, men som genom sin oförutsägbarhet är svåra att förbereda sig på. 
Likväl måste förvaltningen ha en struktur och organisation för att hantera dessa. 
Även då det genomförts utbildningar och övningar kring krishändelser, så saknar 
förvaltningen en uppdaterad krisplan. Avdelningschef för resursavdelningen och 
avdelningschef för Gy/vux/AME, har fått i uppdrag att tillsammans med 
säkerhetsstrateg på Kommunledningskontoret ta fram en uppdaterad plan, som 
innefattar alla ovanstående delar, samt en koppling till den kommunövergripande 
planen. 

Beslut 
- Information rörande krishantering vid extraordinära händelser godkänns och läggs 
till handlingarna. 
- Förvaltningen Barn och Utbildning ges i uppdrag att ta fram en uppdaterad krisplan 
i samråd med kommunens säkerhetsstrateg. 
- Ärendet återrapporteras på barn- och familjenämndens sammanträde i februari 
2023. 

Beslutet skickas till  
Avdelningschef för resursavdelningen 
Avdelningschef för Gymnasie/vux, AME 
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Paragrafen är justerad 
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§ 101    BoF.2022.0026 

Redovisning av barn och elevers frånvarostatistik 2021-2022  

Ärendebeskrivning  
Förvaltningen har fått i uppdrag av barn- och familjenämnden att redovisa barn och 
elevers frånvarostatistik 2021-2022. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut; Redovisning av barn och elevers frånvarostatistik 2021-2022 
• Rapport; Barn och elvers frånvarostatistik 2021-2022 
 

Beredning 
I skollagens 7 kapitel regleras elevernas skolplikt och rätt till utbildning. Alla barn 
och ungdomar bosatta i Sverige har en grundlagsstadgad rätt till utbildning med hög 
kvalitet i en trygg miljö. När en elev har omfattande frånvaro, går eleven miste om 
den utbildning hen har rätt till. 

Ansvaret för att eleven fullgör sin utbildning är delat. Dels ska elevens 
vårdnadshavare se till att eleven fullgör sin skolplikt, dels ska huvudmannen se till 
att skolgången fullgörs. Hemkommunens ansvar är att se till att samtliga skolpliktiga 
barn som inte går i dess egen grundskola eller grundsärskola får föreskriven 
utbildning. 

I rapporten redovisas statistiken över elevernas frånvaro 2021-2022 samt hur 
skolorna arbetar med elevers frånvaro. 

Beslut 
- Rapport avseende barn och elevers frånvarostatistik 2021-2022 läggs med 
godkännande till handlingarna. 

Beslutet skickas till  
Barn och Utbildning 

Paragrafen är justerad 
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§ 102    BoF.2022.0016 

Intern kontroll 2022 – Digital lärmiljö  

Ärendebeskrivning  
Enligt barn- och familjenämndens plan för intern kontroll 2022, ska processen digital 
lärmiljö följas upp. Riskerna som beskrivs för processen i intern kontrollplanen är 
svårigheter att uppnå nationella krav och mål kring digitalsiering i undervisningen. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut; Intern kontroll - Digital lärmiljö 
• Intern kontroll - Digitalisering förskola-grundskola 
 

Beredning 
Momenten som har kontrollerats i uppföljning av den interna kontroll processen är 
en översyn av barn och elevers tillgång till digitala verktyg, personalens kompetens i 
att hantera digitala läromedel och verktyg, samt skolenheternas planer för sitt digitala 
arbete. Momenten har följts upp genom enkäter där skolenheterna fått skatta vart 
enheten befinner sig utifrån ett antal påstående. 

Barn och elevers tillgång till digitala verktyg är god på kommunens skolor, och 
personalens kompetens i att hantera digitala verktyg och läromedel är också god. 
Brister finns dock i enheternas planer för sitt arbete med digitalisering. 

Yrkanden 
David Westlund (S) yrkar på att vidtagna åtgärder i relation till 
internkontrollen ska återrapporteras till barn- och familjenämnden under hösten 
2023. 

Beslut 
- Rapport för intern kontroll av digital lärmiljö läggs med godkännande till 
handlingarna. 
- Vidtagna åtgärder i relation till internkontrollen ska återrapporteras till barn- och 
familjenämnden under hösten 2023. 

Paragrafen är justerad 
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§ 103    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 för placeringar inom 
socialtjänsten. 

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

Beredning 
Den ekonomiska redovisningen till och med september visar på ett överskott för 
barn- och familjenämnden. I det ackumulerade ekonomiska utfallet saknas både 
kostnader och intäkter som tillhör perioden. Den största intäkten som saknas är 
statsbidraget Likvärdig skola för perioden juli-september, och den största 
kostnadsposten som saknas är hyreskostnader för några skolenheter. 
 
Enligt kommunens budget för 2022 ska en avstämning av antalet barn och elever 
inom förskola, fritidshem, förskoleklass och grundskola göras i september. Detta har 
nu gjorts, och då antalet barn och elever är lägre än budgeterat 2022, så har 
budgetramen minskats. 
 
Helårsprognosen om ett underskott om 5 miljoner kronor som lämnades i samband 
med delårsrapporten, förväntas kvarstå. 

Beslut 
Ekonomisk månadsrapporten för september 2022 läggs med godkännande till 
handlingarna.  

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 104    BoF.2022.0041 

Redovisning av delegeringsbeslut september 2022  

Ärendebeskrivning  
Redovisning av delegeringsbeslut för september 2022. 

Beslutsunderlag 
• Redovisning av delegeringsbeslut september 2022 
• Delegeringslista Familjerätt 2022-09-01 till och med 2022-09-30 
• Delegeringslista IFO 2022-09-01 till och med 2022-09-30 
• Delegeringslista grundskolan september 2022 
• Anmälningar grundskola september 2022 
• Rapport; kränkande särbehandling i grundskolan september 2022 
 

Beredning 
Redovisning av beslut fattade på delegation av barn- och familjenämndens 
arbetsutskott; 
 
§ 205 
 
Övervägande enligt 6 kap 8 § SoL. 
 
§ 206 
 
Placering i familjehem enligt 4 kap 1 § SoL 
 
§ 207 
 
Begäran om förlängd utredningstids enligt 11 kap 2 § 2st SoL. 
 
§ 210 
 
Ansökan om vård enligt 1 och 3 §§ LVU. 
 
§ 212 
 
Placering i familjehem enligt 6 kap 1 § SoL. 
 
§ 213 
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Medgivande till familjehem enligt 6 kap 6 § SoL. 
 
§ 214 
 
Privatplacering enligt 6 kap 6 § SoL. 
 
§ 215, 216 
 
Övervägande enligt 13 § LVU vid placering jml 2 § LVU. 
 
217 
 
Ansökan om vård enligt 1 och 2, 3 §§ LVU. 
 
§ 218 
Varaktig utlandsvistelse enligt 7 kap. 2 § skollagen (2010:800) 
 
Ordförandebeslut 
Placering utanför hemmet i HVB-hem enligt 11 § LVU, 2022-09-26 
 
Övriga delegeringsbeslut; 
 
BoF.2022.1189-1 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp, Kunskapsskolan Lund 
 
BoF.2022.1191-1 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp, Sallerupskolan 
 
BoF.2022.1192-1 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp, Fridasroskolan 
 
BoF.2022.1193-1 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp, Karlavagnens förskola 
 
BoF.2022.0095-9 Yttrande med anledning av begäran om komplettering gällande 
Flyingeskolan i Eslövs kommun 
 
BoF.2022.0704-28 Beslut med anledning av regelbunden tillsyn gällande Förskolan 
Kluringen 
 
BoF.2022.0702-55 Beslut med anledning av regelbunden tillsyn gällande 
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Torsholkens förskola 
 
BoF.2022.0703-69 Beslut med anledning av regelbunden tillsyn gällande Änglagård 
 
BoF.2022.1265-1 Anställningsavtal för lärare i fritidshem Nya Östra skolan 
 
BoF.2022.1269-1 Statsbidrag för lovskola 2022 
 
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 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 105   

Anmälningar för kännedom  

 
BoF.2022.1239-1 Kommunstyrelsens beslut § 176, 2022 Framställning av 

kommunens ekonomiska läge inför 2023 samt beställning av 
analys av kommunens ekonomiska situation 

BoF.2022.0581-3 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 121, 2022 
Uppföljning av befolkningsprognos för kvartal 2, 2022 

BoF.2020.1597-11 Samrådsredogörelse, Detaljplan för Sallerup 50:18 

BoF.2022.1298-1 Kommunstyrelsens beslut § 168, 2022 Lägesbild nyanlända och 
integration 2022 

BoF.2022.1298-2 Lägesbild - Nyanlända och integration 2022 

BoF.2022.1301-1 Kommunfullmäktiges beslut § 84, 2022 Fyllnadsval avseende 
uppdraget som ledamot i barn- och familjenämnden samt 
ersättare i Stiftelsen Dr P Håkanssons sjukhus 

 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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