
Tomelilla kommun
Familjenämnden

Ledamöter kallas
Ersättare underrättas

Tid: Fredagen den 28 juni 2019 kl. 08.30

Plats: Svea Hund Kommunhuset

Kallelse med föredragningslista
Ärenden

Diarienr Sidnr
1 Val av justerare och tidpunkt för justering 3
2 Ändringar av dagordningen

Dialoger
3 Dialoger och informationsärenden 2019 2019/2
4 Information från Barn- och utbildning 4
5 Ekonomisk redovisning, Barn- och utbildning, maj 

månad 2019
5

6 Information från Individ - och familjeomsorg
7 information från IFO om budgetuppföljning, 

vuxenutbildning och AME med statistik och mål

Ärenden
8 Uppföljning av första tertialet år 2019 - Individ- och 

familjeomsorg
2019/52 6 - 15

9 Uppföljning av första tertialet år 2019 - Barn- och 
utbildning

2019/52 16 - 23

10 Handlingsplan/åtgärder för budget i balans 2019 - 
Familjenämnden

2019/53 24 - 29

11 Mål 2020 2019/68 30 - 31
12 Förändringar vid hantering av barnpeng, 

föräldraavgift m.m.
2019/57 32 - 35

13 Begäran om uppskjuten skolplikt samt fullgörande 
av skolplikt i grundsärskola utan fullgjord 
förskoleklass.

2019/49 36 - 40

1



Tomelilla kommun
Familjenämnden

14 Huvudmannens plan för studie och yrkesvägledning 
- SYV-plan

2018/49 41 - 47

15 Redovisning av handlingsplan 2018 utifrån SAM-
enkät

2018/39 48 - 63

16 Sammanställning av anmälda upplevda kränkande 
behandling under vårterminen 2019

2018/16 64 - 65

17 Uppföljning utbetalning försörjningsstöd 2019 2019/54 66 - 81
18 Statistik ensamkommande barn 2019 2019/45 82 - 90
19 Uppföljning av Intern kontrollplan IFO 2019 2018/110 91 - 109
20 Remiss -  Energi- och klimatplan för Tomelilla 

kommun 2019-2025
2019/67 110 - 

117
21 Anmälningsärenden Fnifu 2019/1 118 - 

119
22 Anmälningsärenden Familjenämnden 2019/1 120

Christer Yrjas Billy Nielsen
Ordförande Sekreterare

Meddela förhinder i god tid till Kommunledningskontoret som kallar ersättare.
Telefon 0733 704473 Billy Nielsen
E-post: kommun@tomelilla.se

2



NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSPROTOKOLL

För Familjenämnden (2019-2022)
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Barn och utbildning, per ansvar, mnkr 
    

 
 
 
Ekonomi 
 
Barn- och utbildnings nettokostnader uppgår till 136,4 mnkr. Avvikelse mot budget för perioden januari 

till och med maj är ett underskott med -4,0 mnkr.  

Det finns tre större anledningar till underskottet. Kostnaderna för gymnasiet är högre än budgeterat på 

grund av fler elever. Även gymnasiesärskoleelever har ökat jämfört med föregående år samma period och 

på årsbasis innebär det en kostnadsökning med 2,2 mnkr. Lokalkostnaderna inom Barn och utbildning har 

med anledning av kommunfullmäktige investeringar ökat med 4,0 mnkr som det inte finns någon budget-

täckning för. Det finns ingen budgettäckning för Nattviolen heller som är en OB förskola.  

Grund- och förskolorna överskrider sin budget med 0,6 mnkr. Alla skolor har fått statsbidrag ”likvärdig 

skola” och denna ingår i resultatet. Kastanjeskolan och Nattviolen ser inte ut att klara de ekonomiska må-

len. Nattviolen saknar budget och om man inte beslutar att lägga ner verksamheten eller tillför extra medel 

kommer OB förskolan få ett underskott. Prognosen för grund- och förskolorna är ett underskott på -2,3 

mnkr. Det är en förbättring jämfört med förra prognosen med 0,9 mnkr.  

Gymnasiet visar ett underskott på -1,9 mnkr. Bidraget som kommunen betalade ut till gymnasieskolor 

överskrider de budgeterade medlen på grund av fler elever än budgeterat. Antal elever på gymnasiesärsko-

lan har också ökat med 6 jämfört med föregående år samma period. Detta motsvarar ca 2,2 mnkr i kost-

nadsökning på årsbasis. Prognosen är ett underskott på -2,5 mnkr men kan bli ett högre underskott bero-

ende på vilka gymnasieprogram eleverna väljer till hösten.  

Prognosen för Barn- och utbildning för 2019 är ett underskott motsvarande 6,8 mnkr.  

Ansvar Årsbudget Budget tom 201905 Utfall tom 201905 Resultat tom 201905

Summa 321 129 132 444 136 440 -3 996

2500 Gymnasieundervisning 73 100 29 429 31 292 -1 863 

6000 Skolpeng/Barnpeng 181 624 76 285 76 616 -331 

6010 Ledning/Administration 38 044 15 750 16 693 -942 

6060 Elevhälsan 19 928 8 228 8 304 -76 

6070 Modersmål 755 307 452 -145 

6100 Kastanjeskolan Skolpeng -15 -137 958 -1 096 

6110 Kastanjeskolan Anslag (LUG, Särskola) 2 759 1 119 1 400 -281 

6200 Brösarp Skolpeng (inkl. förskola) 0 -99 -176 77

6300 Onslunda Skolpeng 131 64 290 -226 

6400 Smedstorp Skolpeng -147 37 -308 345

6410 Smedstorp Anslag (LUG) 2 614 1 020 961 59

6500 Lindesborg Skolpeng 0 -213 -247 34

6600 Byavångsskolan Skolpeng -41 99 -837 935

6610 Byavångsskolan Anslag (Särskola) 2 051 839 815 24

6700 Ängen Skolpeng 0 -107 79 -185 

6710 Nattviolen (OB-förskola) 325 135 503 -368 

6800 Lärkan Skolpeng 0 39 273 -234 

6900 Västervången Skolpeng 0 -255 -371 116

4300 Onslunda Förskola 1 46 -73 119

4400 Smedstorp Förskola -1 -143 -185 42

     

MAJ UPPFÖLJNING BoU 
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens individ- och 
familjeutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
3 juni 2019

Justerandes sign

Fnifu § 77 Dnr FN DiaNr

Tertialuppföljning 1 för år 2019 - Individ- och 
familjeomsorg

Familjenämndens individ- och familjeutskotts beslut
Att Familjenämnden lägger rapporten gällande uppföljning av första tertialet 
2019 till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Verksamhet 
Årets första månader har präglats av genomlysning, analys och samverkan. 
Arbetsmarknadsenheten, integrationssamordningen samt 
vuxenutbildningarna tillhör sedan årsskiftet verksamheten Individ- och 
familj. Ett intensivt arbete pågår med fokus på sysselsättning, där samtliga 
processer och rutiner genomlyses och uppdateras. 
Under årets första månader har det varit tydligt att Tomelilla följer 
rikstrenden med allt fler försörjningsstödstagare som blivit av med sin 
aktivitetsersättning eller blivit utförsäkrade, detta ställer stora krav på 
verksamheten. 
Arbetet med att digitalisera och automatisera pågår i hela verksamheten, dels 
för att frigöra mer direkt klienttid, dels för att öka klienternas delaktighet och 
självständighet. 
Under tertialet har arbetet med att automatisera utredningsarbetet vid 
ansökan om försörjningsstöd slutförts och förväntas vara i drift i början av 
tertial 2. Glädjande är att användandet av vår e-tjänst för för-sörjningsstöd 
har ökat efter förändring av rutiner. Under tertialet startades Digitala hjälpen, 
en öppen verksamhet för de som behöver stöd med hur man digitalt betalar 
räkningar, söker arbete, ställer sig i bostadskö etc. 
Inom Barn- och familj har myndigheten och öppenvården fortsatt utveckla 
samarbetet och stödet till familjer. Samverkan med elevhälsan har resulterat i 
flera gemensamma aktiviteter och rutiner som har implementerats under 
tertialet. 
Stödboendeverksamheten flyttade i början på året från Välagården till nya 
lokaler på Dalgatan, vilket var positivt för ungdomarnas möjlighet att träna 
inför vuxenlivet. I takt med att allt fler ungdomar lämnar stödboendet har 
medarbetarnas kompetens till praktiskt stöd tillvaratagits av 
Arbetsmarknadsenheten.
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens individ- och 
familjeutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
3 juni 2019

Justerandes sign

Ekonomi 
Individ och familjs nettokostnader uppgår till 19,1 mnkr Avvikelsen mot 
budget är -0,5 mnkr tom april månad. 
Från och med 2019 tillhör Arbetsmarknadsenheten (AME) och 
Vuxenutbildningen Individ och familj. Ar-betsmarknadsenheten har ett litet 
överskott efter april månad på 0,1 mnkr medan Vuxenutbildningen har ett 
underskott på -0,6 mnkr. Budgeten för Vuxenutbildningen har varit 
oförändrad de senaste åren samtidigt som antal studerande ökat. 
Kostnaderna för Vuxenutbildningen ökade med 1,0 mnkr år 2018 jämfört 
med 2017. Kostnaderna beräknas uppgå till mellan 6,0 och 6,5 mnkr år 2019 
vilket är ca 1,6 mnkr mer än budgeterat. 
Försörjningsstödet har kostat mer än vad det är budgeterat till och med april 
med 1,6 mkr. Kostnaderna för placeringar överstiger budet med 0,2 mnkr. 
Kostnaderna är lägre jämfört med föregående år samtidigt som budgeten är 
högre. Kommunfullmäktige beslutade att utöka budgeten med 3,0 mkr inför 
budget 2019 med anledning av att den tidigare budgeten för placeringar var 
för låg i förhållande till behovet. 
Kostnader för familjehemsplaceringar har ökat jämfört med föregående år 
och efter mars månad är det ett underskott på 0,3 mnkr. 
Kostnaderna för vuxenplaceringarna är lägre än budgeterat och för tillfället är 
det endast en placering. Det är ett överskott på denna verksamhet med 0,5 
mnkr.
Statsbidrag från migrationsverket är högre än budgeterat med 0,2 mnkr. På 
grund av vakanta tjänster och ledigheter utan lön har det uppstått ett 
överskott för perioden motsvarande 1,0 mkr. Det råder osäkerhet vad det gäller 
utveckling av vissa kostnader och intäkter framförallt hur mycket statsbidrag som 
kommer att komma från migrationsverket och det försvårar självklart 
prognosarbetet. För till-fället ser ekonomin bra ut i sin helhet förutom 
vuxenutbildningen som vi redan nu ser en negativ kostnads-utveckling. Prognosen 
är ett underskott på 1,6 mnkr som uppstår på grund av att kostnaderna för 
vuxenutbildningen ökat på grund av fler elever.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden lägger rapporten gällande uppföljning av första tertialet 
2019 till handlingarna.

Beslutsunderlag
- Uppföljningsapport från ekonom Adnan Elkaz Handlingsid. Fn 

2019.1665.
_________

Beslutet skickas till:

Familjenämnden
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Barn och utbildning, Stöd och 
omsorg
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Carl-Henrik Andersson
Nämndssekreterare
Direkt 0417-180 14
Mobil 0709-95 80 14
carl-
henrik.andersson@tomelilla.se

Tomelilla den 27 maj 2019 Dnr FN 2019/52

Familjenämnden

Uppföljning av första tertialet år 2019 - Individ och 
familjeomsorg

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden lägger rapporten gällande uppföljning av första tertialet 
2019 till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Verksamhet 
Årets första månader har präglats av genomlysning, analys och samverkan. 
Arbetsmarknadsenheten, integrationssamordningen samt 
vuxenutbildningarna tillhör sedan årsskiftet verksamheten Individ- och 
familj. Ett intensivt arbete pågår med fokus på sysselsättning, där samtliga 
processer och rutiner genomlyses och uppdateras. 
Under årets första månader har det varit tydligt att Tomelilla följer 
rikstrenden med allt fler försörjningsstödstagare som blivit av med sin 
aktivitetsersättning eller blivit utförsäkrade, detta ställer stora krav på 
verksamheten.
 
Arbetet med att digitalisera och automatisera pågår i hela verksamheten, 
dels för att frigöra mer direkt klienttid, dels för att öka klienternas 
delaktighet och självständighet. 
Under tertialet har arbetet med att automatisera utredningsarbetet vid 
ansökan om försörjningsstöd slutförts och förväntas vara i drift i början 
av tertial 2. Glädjande är att användandet av vår e-tjänst för för-
sörjningsstöd har ökat efter förändring av rutiner. Under tertialet startades 
Digitala hjälpen, en öppen verksamhet för de som behöver stöd med hur 
man digitalt betalar räkningar, söker arbete, ställer sig i bostadskö etc. 
Inom Barn- och familj har myndigheten och öppenvården fortsatt 
utveckla samarbetet och stödet till familjer. Samverkan med elevhälsan har 
resulterat i flera gemensamma aktiviteter och rutiner som har imple-
menterats under tertialet.
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Stödboendeverksamheten flyttade i början på året från Välagården till nya 
lokaler på Dalgatan, vilket var positivt för ungdomarnas möjlighet att träna 
inför vuxenlivet. I takt med att allt fler ungdomar lämnar stödboendet har 
medarbetarnas kompetens till praktiskt stöd tillvaratagits av 
Arbetsmarknadsenheten.

Ekonomi 
Individ och familjs nettokostnader uppgår till 19,1 mnkr Avvikelsen mot 
budget är -0,5 mnkr tom april månad. 
Från och med 2019 tillhör Arbetsmarknadsenheten (AME) och 
Vuxenutbildningen Individ och familj. Ar-betsmarknadsenheten har ett 
litet överskott efter april månad på 0,1 mnkr medan Vuxenutbildningen 
har ett underskott på -0,6 mnkr. Budgeten för Vuxenutbildningen har varit 
oförändrad de senaste åren samtidigt som antal studerande ökat. 
Kostnaderna för Vuxenutbildningen ökade med 1,0 mnkr år 2018 jämfört 
med 2017. Kostnaderna beräknas uppgå till mellan 6,0 och 6,5 mnkr år 
2019 vilket är ca 1,6 mnkr mer än budgeterat.
 
Försörjningsstödet har kostat mer än vad det är budgeterat till och med 
april med 1,6 mkr. Kostnaderna för placeringar överstiger budet med 0,2 
mnkr. Kostnaderna är lägre jämfört med föregående år samtidigt som 
budgeten är högre. Kommunfullmäktige beslutade att utöka budgeten med 
3,0 mkr inför budget 2019 med anledning av att den tidigare budgeten för 
placeringar var för låg i förhållande till behovet.
 
Kostnader för familjehemsplaceringar har ökat jämfört med föregående år 
och efter mars månad är det ett underskott på 0,3 mnkr. 
Kostnaderna för vuxenplaceringarna är lägre än budgeterat och för 
tillfället är det endast en placering. Det är ett överskott på denna 
verksamhet med 0,5 mnkr.

Statsbidrag från migrationsverket är högre än budgeterat med 0,2 mnkr. 
På grund av vakanta tjänster och ledigheter utan lön har det uppstått ett 
överskott för perioden motsvarande 1,0 mkr. 
Det råder osäkerhet vad det gäller utveckling av vissa kostnader och 
intäkter framförallt hur mycket statsbidrag som kommer att komma från 
migrationsverket och det försvårar självklart prognosarbetet. För till-fället 
ser ekonomin bra ut i sin helhet förutom vuxenutbildningen som vi redan 
nu ser en negativ kostnads-utveckling. Prognosen är ett underskott på 1,6 
mnkr som uppstår på grund av att kostnaderna för vuxenutbildningen 
ökat på grund av fler elever.
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Beslutsunderlag
Uppföljningsapport från ekonom Adnan Elkaz Handlingsid. Fn 
2019.1665.

Individ och familjeomsorg

Carl-Henrik Andersson
Nämndssekreterare

Beslutet skickas till:

Familjenämnden
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Resultaträkning, mkr 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Verksamhet 
 
Årets första månader har präglats av genomlysning, analys och samverkan.  
Arbetsmarknadsenheten, integrationssamordningen samt vuxenutbildningarna tillhör sedan årsskiftet 
verksamheten Individ- och familj. Ett intensivt arbete pågår med fokus på sysselsättning, där samtliga pro-
cesser och rutiner genomlyses och uppdateras.  
Under årets första månader har det varit tydligt att Tomelilla följer rikstrenden med allt fler försörjnings-
stödstagare som blivit av med sin aktivitetsersättning eller blivit utförsäkrade, detta ställer stora krav på 
verksamheten. 
 
Arbetet med att digitalisera och automatisera pågår i hela verksamheten, dels för att frigöra mer direkt kli-
enttid, dels för att öka klienternas delaktighet och självständighet. 
Under tertialet har arbetet med att automatisera utredningsarbetet vid ansökan om försörjningsstöd slut-
förts och förväntas vara i drift i början av tertial 2. Glädjande är att användandet av vår e-tjänst för för-
sörjningsstöd har ökat efter förändring av rutiner. Under tertialet startades Digitala hjälpen, en öppen 
verksamhet för de som behöver stöd med hur man digitalt betalar räkningar, söker arbete, ställer sig i bo-
stadskö etc.  
 
Inom Barn- och familj har myndigheten och öppenvården fortsatt utveckla samarbetet och stödet till fa-
miljer. Samverkan med elevhälsan har resulterat i flera gemensamma aktiviteter och rutiner som har imple-
menterats under tertialet. 
Stödboendeverksamheten flyttade i början på året från Välagården till nya lokaler på Dalgatan, vilket var 
positivt för ungdomarnas möjlighet att träna inför vuxenlivet. I takt med att allt fler ungdomar lämnar 
stödboendet har medarbetarnas kompetens till praktiskt stöd tillvaratagits av Arbetsmarknadsenheten. 
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Ekonomi 
 

 
Utfall 

180430 

 
Utfall  

190430 

 
Prognos 

2019 

Intäkter 8 920 11 155 33 465 

Kostnader -25 657 -30 259 -90 777 

Nettokostnader -16 737 -19 104 -57 312 
Budgeterad nettokostnad -14 393 -18 569 -55 665 

Budgetavvikelse -2 344  -535 -1 647  

     

TERTIALUPPFÖLJNING Individ och familj 
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Ekonomi 
 
Individ och familjs nettokostnader uppgår till 19,1 mnkr Avvikelsen mot budget är -0,5 mnkr tom april 
månad.  
 
Från och med 2019 tillhör Arbetsmarknadsenheten (AME) och Vuxenutbildningen Individ och familj. Ar-
betsmarknadsenheten har ett litet överskott efter april månad på 0,1 mnkr medan Vuxenutbildningen har 
ett underskott på -0,6 mnkr. Budgeten för Vuxenutbildningen har varit oförändrad de senaste åren samtidigt 
som antal studerande ökat. Kostnaderna för Vuxenutbildningen ökade med 1,0 mnkr år 2018 jämfört med 
2017. Kostnaderna beräknas uppgå till mellan 6,0 och 6,5 mnkr år 2019 vilket är ca 1,6 mnkr mer än bud-
geterat.  
 
Försörjningsstödet har kostat mer än vad det är budgeterat till och med april med 1,6 mkr. Kostnaderna för 
placeringar överstiger budet med 0,2 mnkr. Kostnaderna är lägre jämfört med föregående år samtidigt som 
budgeten är högre. Kommunfullmäktige beslutade att utöka budgeten med 3,0 mkr inför budget 2019 med 
anledning av att den tidigare budgeten för placeringar var för låg i förhållande till behovet.  
 
Kostnader för familjehemsplaceringar har ökat jämfört med föregående år och efter mars månad är det ett 
underskott på 0,3 mnkr.  
 
Kostnaderna för vuxenplaceringarna är lägre än budgeterat och för tillfället är det endast en placering. Det 
är ett överskott på denna verksamhet med 0,5 mnkr.  
 
Statsbidrag från migrationsverket är högre än budgeterat med 0,2 mnkr. På grund av vakanta tjänster och 
ledigheter utan lön har det uppstått ett överskott för perioden motsvarande 1,0 mkr.  
Det råder osäkerhet vad det gäller utveckling av vissa kostnader och intäkter framförallt hur mycket stats-
bidrag som kommer att komma från migrationsverket och det försvårar självklart prognosarbetet. För till-
fället ser ekonomin bra ut i sin helhet förutom vuxenutbildningen som vi redan nu ser en negativ kostnads-
utveckling. Prognosen är ett underskott på 1,6 mnkr som uppstår på grund av att kostnaderna för vuxenut-
bildningen ökat på grund av fler elever 
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Verksamhetsmått 
 
Statistik för ensamkommande barn 
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Placeringar (exkl. ensamkommande) 
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens utbildningsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
7 juni 2019

Justerandes sign

Fnuu § 34 Dnr FN 2019/52

Bokslut 2019 samt delårsrapporter - 
Familjenämnden

Familjenämndens utbildningsutskotts beslut
Familjenämndens utbildningsutskott lägger rapporten gällande uppföljning av 
första tertialet 2019 till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Verksamhet 
Barn och utbildning deltar fortsatt i Skolverkets riktade insatser för 
nyanländas lärande. Bland annat utbildar förstelärarna resten av kollegiet i 
genrepedagogik. Detta arbete förväntas höja måluppfyllelsen på bred front då 
ett språkutvecklande arbetssätt i samtliga ämnen är fördelaktigt för alla 
elever. Studiehandledarna och lågstadielärarna blir också fortbildade. 
Ungdomsrådet är på väg att formas. 
Elevråden har tillsammans med politiker och tjänstemän fått utbildning kring 
Barnkonventionen. Sambedömning gällande nationella proven, svenska, 
matematik och engelska har genomförts även i år för att få en mer likvärdig 
bedömning.
 
Ekonomi 
Barn- och utbildnings nettokostnader uppgår till 108,3 mnkr. Avvikelse mot 
budget för perioden januari till och med april är ett underskott med -2,5 
mnkr. 
Det finns tre större anledningar till underskottet. Kostnaderna för gymnasiet 
är högre än budgeterat på grund av fler elever. Även gymnasiesärskoleelever 
har ökat jämfört med föregående år samma period och på årsbasis innebär 
det en kostnadsökning med 2,2 mnkr. Lokalkostnaderna inom Barn och 
utbildning har med anledning av kommunfullmäktige investeringar ökat med 
4,0 mnkr som det inte finns någon budget-täckning för. Det finns ingen 
budgettäckning för Nattviolen heller som är en OB förskola. 
Grund- och förskolorna överskrider sin budget med 0,2 mnkr. En skola har 
ett relativt stort underskott medan en annan har ett relativt stort överskott 
som beror på oförbrukat statsbidrag. Alla skolor har fått statsbidrag 
”likvärdig skola” och denna kommer att förbrukas under året. Grund- och 
förskolorna har fått i uppgift att anpassa sina kostnader för att få en ekonomi 
i balans år 2019. 
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens utbildningsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
7 juni 2019

Justerandes sign

Fnuu § 34 forts

Trots detta ser det just nu ut som att Kastanjeskolan (-2,4 mnkr) och 
Nattviolen (-0,8) inte kommer att klara de ekonomiska målen om det inte 
sker några förändringar framöver. Nattviolen saknar budget och om man inte 
beslutar att lägga ner verksamheten eller tillför extra medel kommer OB 
förskolan få ett underskott. Prognosen för grund- och förskolorna är ett 
underskott på -3,2 mnkr.
Gymnasiet visar ett underskott på -1,7 mnkr. Bidraget som kommunen 
betalade ut till gymnasieskolor överskrider de budgeterade medlen på grund 
av fler elever än budgeterat. Antal elever på gymnasiesärsko-lan har också 
ökat med 6 jämfört med föregående år samma period. Detta motsvarar ca 2,2 
mnkr i kostnadsökning på årsbasis. Prognosen är ett underskott på -2,3 mnkr 
men kan bli ett högre underskott bero-ende på vilka programeleverna väljer 
till hösten. 
Prognosen för Barn- och utbildning för 2019 är ett underskott motsvarande 
8,0 mnkr.

Personal
Frisknärvaron är något lägre 2019 jämfört med 2018 perioden januari till och 
med april. I april 2019 ser det ut att frisknärvaron är högre men det är på 
grund av att en del lägger in sina sjukskrivningar senare och det är inte förrän 
senare som man kan se de verkliga sifforna. Antal tillsvidareanställda 
personal omräknat till heltid är lägre 2019 jämfört med 2018.

Redovisning/föredragning
Skolchef och bitr skolchef informerar om uppföljningen och om fortsatt 
arbete kring budget och prognos.
 
Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden lägger rapporten gällande uppföljning av första tertialet 
2019 till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndssekreterare Carl-Hernik Andersson 2019-05-29
Uppföljningsrapport från ekonom Adnan Elkaz Handlingsid. Fn 2019.1702.

_________

Beslutet skickas till:
Familjenämnden
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Barn och utbildning, Stöd och 
omsorg
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Carl-Henrik Andersson
Nämndssekreterare
Direkt 0417-180 14
Mobil 0709-95 80 14
carl-
henrik.andersson@tomelilla.se

Tomelilla den 29 maj 2019 Dnr FN 2019/52

Familjenämnden

Uppföljning av första tertialet år 2019 – barn- och 
utbildning

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden lägger rapporten gällande uppföljning av första tertialet 
2019 till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Verksamhet 
Barn och utbildning deltar fortsatt i Skolverkets riktade insatser för 
nyanländas lärande. Bland annat utbildar förstelärarna resten av kollegiet i 
genrepedagogik. Detta arbete förväntas höja måluppfyllelsen på bred front 
då ett språkutvecklande arbetssätt i samtliga ämnen är fördelaktigt för alla 
elever. Studiehandledarna och lågstadielärarna blir också fortbildade. 
Ungdomsrådet är på väg att formas. 
Elevråden har tillsammans med politiker och tjänstemän fått utbildning 
kring Barnkonventionen. Sambedömning gällande nationella proven, 
svenska, matematik och engelska har genomförts även i år för att få en 
mer likvärdig bedömning.
 
Ekonomi 
Barn- och utbildnings nettokostnader uppgår till 108,3 mnkr. Avvikelse 
mot budget för perioden januari till och med april är ett underskott med -
2,5 mnkr. 
Det finns tre större anledningar till underskottet. Kostnaderna för 
gymnasiet är högre än budgeterat på grund av fler elever. Även 
gymnasiesärskoleelever har ökat jämfört med föregående år samma period 
och på årsbasis innebär det en kostnadsökning med 2,2 mnkr. 
Lokalkostnaderna inom Barn och utbildning har med anledning av 
kommunfullmäktige investeringar ökat med 4,0 mnkr som det inte finns 
någon budget-täckning för. Det finns ingen budgettäckning för Nattviolen 
heller som är en OB förskola. 
Grund- och förskolorna överskrider sin budget med 0,2 mnkr. En skola 
har ett relativt stort underskott medan en annan har ett relativt stort 
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överskott som beror på oförbrukat statsbidrag. Alla skolor har fått 
statsbidrag ”likvärdig skola” och denna kommer att förbrukas under året. 
Grund- och förskolorna har fått i uppgift att anpassa sina kostnader för att 
få en ekonomi i balans år 2019. Trots detta ser det just nu ut som att 
Kastanjeskolan (-2,4 mnkr) och Nattviolen (-0,8) inte kommer att klara de 
ekonomiska målen om det inte sker några förändringar framöver. 
Nattviolen saknar budget och om man inte beslutar att lägga ner 
verksamheten eller tillför extra medel kommer OB förskolan få ett 
underskott. Prognosen för grund- och förskolorna är ett underskott på -
3,2 mnkr.

Gymnasiet visar ett underskott på -1,7 mnkr. Bidraget som kommunen 
betalade ut till gymnasieskolor överskrider de budgeterade medlen på 
grund av fler elever än budgeterat. Antal elever på gymnasiesärsko-lan har 
också ökat med 6 jämfört med föregående år samma period. Detta 
motsvarar ca 2,2 mnkr i kostnadsökning på årsbasis. Prognosen är ett 
underskott på -2,3 mnkr men kan bli ett högre underskott bero-ende på 
vilka programeleverna väljer till hösten. 
Prognosen för Barn- och utbildning för 2019 är ett underskott 
motsvarande 8,0 mnkr.

Personal
Frisknärvaron är något lägre 2019 jämfört med 2018 perioden januari till 
och med april. I april 2019 ser det ut att frisknärvaron är högre men det är 
på grund av att en del lägger in sina sjukskrivningar senare och det är inte 
förrän senare som man kan se de verkliga sifforna. Antal 
tillsvidareanställda personal omräknat till heltid är lägre 2019 jämfört med 
2018.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndssekreterare Carl-Hernik Andersson 2019-05-29
Uppföljningsrapport från ekonom Adnan Elkaz Handlingsid. Fn 
2019.1702.

Barn- och utbildning

Carl-Henrik Andersson
Nämndssekreterare

Beslutet skickas till:

Familjenämnden

19



3 (3)

20



 
 
 

 
 
Resultaträkning, mkr 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Verksamhet 
 
Barn och utbildning deltar fortsatt i Skolverkets riktade insatser för nyanländas lärande. Bland annat utbil-
dar förstelärarna resten av kollegiet i genrepedagogik. Detta arbete förväntas höja måluppfyllelsen på bred 
front då ett språkutvecklande arbetssätt i samtliga ämnen är fördelaktigt för alla elever. Studiehandledarna 
och lågstadielärarna blir också fortbildade. Ungdomsrådet är på väg att formas.  
 
Elevråden har tillsammans med politiker och tjänstemän fått utbildning kring Barnkonventionen. Sambe-
dömning gällande nationella proven, svenska, matematik och engelska har genomförts även i år för att få 
en mer likvärdig bedömning. 
 
Ekonomi 
 
Barn- och utbildnings nettokostnader uppgår till 108,3 mnkr. Avvikelse mot budget för perioden januari 

till och med april är ett underskott med -2,5 mnkr.  

Det finns tre större anledningar till underskottet. Kostnaderna för gymnasiet är högre än budgeterat på 

grund av fler elever. Även gymnasiesärskoleelever har ökat jämfört med föregående år samma period och 

på årsbasis innebär det en kostnadsökning med 2,2 mnkr. Lokalkostnaderna inom Barn och utbildning har 

med anledning av kommunfullmäktige investeringar ökat med 4,0 mnkr som det inte finns någon budget-

täckning för. Det finns ingen budgettäckning för Nattviolen heller som är en OB förskola.  

Grund- och förskolorna överskrider sin budget med 0,2 mnkr. En skola har ett relativt stort underskott 

medan en annan har ett relativt stort överskott som beror på oförbrukat statsbidrag. Alla skolor har fått 

statsbidrag ”likvärdig skola” och denna kommer att förbrukas under året. Grund- och förskolorna har fått 

i uppgift att anpassa sina kostnader för att få en ekonomi i balans år 2019. Trots detta ser det just nu ut 

som att Kastanjeskolan (-2,4 mnkr) och Nattviolen (-0,8) inte kommer att klara de ekonomiska målen om 

det inte sker några förändringar framöver. Nattviolen saknar budget och om man inte beslutar att lägga 

ner verksamheten eller tillför extra medel kommer OB förskolan få ett underskott. Prognosen för grund- 

och förskolorna är ett underskott på -3,2 mnkr. 

31%

56%

13%

Kostnadsfördelning i %

Personalkostnader

Bidrag, köpta tjänster

Övriga kostnader

 
Ekonomi 
 

 
Utfall 

180430 

 
Utfall  

190430 

 
Prognos 

2019 

Intäkter 55 185 57 796 171 119 

Kostnader -161 719 -166 100 -500 148 

Nettokostnader -106 535 -108 304 -329 029 

Budgeterad nettokostnad -105 945 -105 832 -321 029 

Budgetavvikelse -590  -2 472 -8 000  

     

TERTIALUPPFÖLJNING BoU 
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Gymnasiet visar ett underskott på -1,7 mnkr. Bidraget som kommunen betalade ut till gymnasieskolor 

överskrider de budgeterade medlen på grund av fler elever än budgeterat. Antal elever på gymnasiesärsko-

lan har också ökat med 6 jämfört med föregående år samma period. Detta motsvarar ca 2,2 mnkr i kost-

nadsökning på årsbasis. Prognosen är ett underskott på -2,3 mnkr men kan bli ett högre underskott bero-

ende på vilka programeleverna väljer till hösten.  

Prognosen för Barn- och utbildning för 2019 är ett underskott motsvarande 8,0 mnkr.  

 
Personal 
 

   
 
Frisknärvaron är något lägre 2019 jämfört med 2018 perioden januari till och med april. I april 2019 ser 
det ut att frisknärvaron är högre men det är på grund av att en del lägger in sina sjukskrivningar senare och 
det är inte förrän senare som man kan se de verkliga sifforna. Antal tillsvidareanställda personal omräknat 
till heltid är lägre 2019 jämfört med 2018.  
 
 
 
Verksamhetsmått 
 
 

        

Verksamhet Utfall  Utfall Avvikelse 

 Jan - April 2019 Jan - April 2018 ökn/min 

Förskola 729 701 28 

Förskoleklass 137 151 -14 

Grundskola 1 386 1 351 35 

Fritidshem 563 565 -2 

        

 

        

Verksamhet Utfall  Utfall Avvikelse 

 Jan - April 2019 Jan - April 2018 ökn/min 

Förskola 729 701 28 

Förskoleklass 137 151 -14 

Grundskola 1 386 1 351 35 

Fritidshem 563 565 -2 
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Verksamhet (Gymnasieelver) Utfall 2019 Utfall 2018 Avvikelse 

  Jan - Apr  Jan - Apr  ökn/min 

Enskild i hemkommunen 15 20 -5 

Enskild utanför hemkommunen 100 71 29 

Kommunal utanför hemkommunen 390 366 24 

Total gymnasie elever 505 457 48 
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens utbildningsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
7 juni 2019

Justerandes sign

Fnuu § 42 Dnr FN 2019/53

Handlingsplan/åtgärder för budget i balans 2019 - 
Barn- och utbildning

Familjenämndens utbildningsutskotts beslut
Familjenämndens utbildningsutskott beslutar att fortsätta diskussionen vid 
utskottets extra sammanträde den 26 juni 2019 kl 15.00.

Ärendebeskrivning
Barn och utbildning har fått i uppdrag att göra effektiviseringar/ besparingar 
för att få en budget i balans men också att vidta åtgärder för kommunens 
framtida ekonomiska läge. Skolchef Bengt Persson lägger fram redogörelse 
för vidtagna och möjliga åtgärder enligt följande.

Barn och utbildnings skolor/förskolor har vidtagit följande åtgärder 2019:
 personalförändring med 14,75 tjänster = 7,5 kronor miljoner/år.

 Effekten 2019 = 1,75 miljoner kronor.

Bou,s ledning- och administrations åtgärder:
 minska antalet ledare med 100% tjänst= 851760 kronor/år.

 Effekt 2019 = 420000 kronor.
 Minska specialister central elevhälsan med 100% logoped= 441600 

kronor/år. 
Effekt 2019 = 206100 kronor.

Eventuella ytterligare åtgärder för politiska beslut.
1. Lägga ner OB-omsorgen = 1,3 miljoner/år.

 Effekt 2019 = 800000 kronor vid nedläggning fr.om 1/8-2019

2. Förändring av skolpeng, ex; sänker man skolpengen med 3,3% 
motsvarar det 6,0 mkr i besparing. 2,0 mkr motsvarar ca 1,1 %.
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens utbildningsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
7 juni 2019

Justerandes sign

Fnuu § 42

Sänker  skolpengen med 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000

Motsvarar  % av b udget 3,3% 4,4% 5,5% 6,6% 7,7%

Innebär en sänkning av skolpengen/barnpengen för de olika verksamheterna med:
Fritidshem 6 - 9 ÅR 862 kr 1 149 kr 1 436 kr 1 703 kr 1 990 kr

Fritidshem 10-12 ÅR 739 kr 985 kr 1 231 kr 1 459 kr 1 706 kr

Grundskola årsk 1 - 6 1 883 kr 2 511 kr 3 139 kr 3 722 kr 4 350 kr

Grundskola årsk 7-9 2 065 kr 2 753 kr 3 441 kr 4 080 kr 4 768 kr

Förskola  1-2 år Heltid 4 650 kr 6 200 kr 7 750 kr 9 189 kr 10 739 kr

Förskola  1-2 år 15 H 2 325 kr 3 100 kr 3 875 kr 4 594 kr 5 369 kr

Förskola  3-5 år Heltid 3 153 kr 4 204 kr 5 255 kr 6 231 kr 7 282 kr

Förskola  3-5 år 15 H 1 577 kr 2 102 kr 2 628 kr 3 116 kr 3 641 kr

3. Organisation förändring genom att inte nyrekrytera på vakanta 
skolledartjänster på Odenslunds- och Smedstorpsskola samt på 
Byavångsskolan = 1,7 miljoner kronor/år. 
Effekt 2019 = 728000 kronor.

Förvaltningens förslag till beslut
Skrivelsen överlämnas till Familjenämndens utbildningsutskott utan förslag 
till beslut.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Billy Nielsen 2019-06-05

Förslag till beslut under sammanträdet
Familjenämndens utbildningsutskott beslutar att skrivelsen överlämnas till 
Familjenämndens utbildningsutskott utan förslag till beslut.
________

Beslutet skickas till:
Familjenämndens utbildningsutskott
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Barn och utbildning, Stöd och 
omsorg
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Billy Nielsen
Nämndsekreterare
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
billy.nielsen@tomelilla.se

Tomelilla den 5 juni 2019                    Dnr FN 2019/53

Familjenämnden

Förslag till åtgärder för budget i balans - Barn- och 
utbildning

Förvaltningens förslag till beslut
Skrivelsen överlämnas till Familjenämndens utbildningsutskott utan 
förslag till beslut.

Ärendebeskrivning
Barn och utbildning har fått i uppdrag att göra effektiviseringar/ 
besparingar för att få en budget i balans men också att vidta åtgärder för 
kommunens framtida ekonomiska läge. Skolchef Bengt Persson lägger 
fram redogörelse för vidtagna och möjliga åtgärder enligt följande.

Barn och utbildnings skolor/förskolor har vidtagit följande åtgärder 2019:
 personalförändring med 14,75 tjänster = 7,5 kronor miljoner/år.

 Effekten 2019 = 1,75 miljoner kronor.

Bou,s ledning- och administrations åtgärder:
 minska antalet ledare med 100% tjänst= 851760 kronor/år.

 Effekt 2019 = 420000 kronor.
 Minska specialister central elevhälsan med 100% logoped= 441600 

kronor/år. 
Effekt 2019 = 206100 kronor.

Ytterligare åtgärder för politiska beslut.
1. Lägga ner OB-omsorgen = 1,3 miljoner/år.

 Effekt 2019 = 800000 kronor vid nedläggning fr.om 1/8-2019

2. Förändring av skolpeng, ex; sänker man skolpengen med 3,3% 
motsvarar det 6,0 mkr i besparing. 2,0 mkr motsvarar ca 1,1 %.
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Sänker  skolpengen med 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000

Motsvarar  % av b udget 3,3% 4,4% 5,5% 6,6% 7,7%

Innebär en sänkning av skolpengen/barnpengen för de olika verksamheterna med:
Fritidshem 6 - 9 ÅR 862 kr 1 149 kr 1 436 kr 1 703 kr 1 990 kr

Fritidshem 10-12 ÅR 739 kr 985 kr 1 231 kr 1 459 kr 1 706 kr

Grundskola årsk 1 - 6 1 883 kr 2 511 kr 3 139 kr 3 722 kr 4 350 kr

Grundskola årsk 7-9 2 065 kr 2 753 kr 3 441 kr 4 080 kr 4 768 kr

Förskola  1-2 år Heltid 4 650 kr 6 200 kr 7 750 kr 9 189 kr 10 739 kr

Förskola  1-2 år 15 H 2 325 kr 3 100 kr 3 875 kr 4 594 kr 5 369 kr

Förskola  3-5 år Heltid 3 153 kr 4 204 kr 5 255 kr 6 231 kr 7 282 kr

Förskola  3-5 år 15 H 1 577 kr 2 102 kr 2 628 kr 3 116 kr 3 641 kr

3. Organisation förändring genom att inte nyrekrytera på vakanta 
skolledartjänster på Odenslunds- och Smedstorpsskola samt på 
Byavångsskolan = 1,7 miljoner kronor/år. 
Effekt 2019 = 728000 kronor.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Billy Nielsen 2019-06-05

Barn och utbildning

Billy Nielsen
Nämndsekreterare

Beslutet skickas till:

Familjenämnden
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
24 maj 2019

Justerandes sign

Fn § 55 Dnr FN 2019

Budget/ekonomi

Familjenämndens beslut
att förvaltningen får i uppdrag att återkomma till sammanträdet den 28 juni 
med förslag till åtgärder och besparingar för att balansera ekonomin.

Ärendebeskrivning
Upptogs dialog om budget och ekonomin med anledning av att 
helårsprognosen är för närvarande minus 9,6 miljoner. Nämnden vill ha 
förslag till åtgärder till nästkommande sammanträde. Skall också inkludera 
förutsättningarna inför 2020.
Noteras att ca 8 miljoner hänförs till Skolan, förskolan. Ca 4,8 miljoner är 
ofinansierade kapitaltjänster, hyror och volymer. 

Redovisning/föredragning
Dialog om förutsättningarna.
Hit hämtas text från tjänsteskrivelsens rubrik Förslag till beslut
Hit hämtas text från tjänsteskrivelsens rubrik Beslutsunderlag
Förslag till beslut under sammanträdet
Christer Yrjas (C) föreslår att förvaltningen får i uppdrag att återkomma till 
sammanträdet den 28 juni med förslag till åtgärder och besparingar för att 
balansera ekonomin.
_________

Beslutet skickas till:

Individ- och familjeomsorg
Barn- och utbildning 
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Barn och utbildning, Stöd och 
omsorg
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Billy Nielsen
Nämndsekreterare/konsult
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
billy.nielsen@tomelilla.se

Tomelilla den 27 maj 2019 Dnr FN DiaNr

Familjenämnden

Tjänsteskrivelse

Förvaltningens förslag till beslut
Skriv beslutsförslag här. Texten kan flyttas till beslutsdokument

Ärendebeskrivning
Skriv ärendebeskrivningen här. Texten kan flyttas till beslutsdokument

Beslutsunderlag
Skriv in beslutsunderlag här. Texten kan flyttas till beslutsdokument.

Individ och familjeomsorg

Billy Nielsen
Nämndsekreterare/konsult

Beslutet skickas till:

Ange mottagare för beslutsdokument här
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TOMELILLA KOMMUN
Förvaltningens

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
28 juni 2019

Justerandes sign

Fn § ParagrafNr Dnr FN 314899

Mål för Familjenämnden 2020

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden antar förslag till Mål 2020 och översänder detta till 
kommunstyrelsen för beslut

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 23 april 2018 om en ny målmodell för 
Tomelilla kommun. Tidigare hade nämnderna föreslagit mål och beslut om 
dessa har tagits av kommunfullmäktige. I den nya målmodellen har 
kommunfullmäktige beslutat om tre strategiområden med underliggande 
målområden. Inom dessa ska nämnderna besluta om nämndmål.

- Samverkan mellan verksamheterna och civilsamhället ger kunskap om 
långsiktig hållbarhet, utbildning samt framtida och samtida 
arbetsmarknad.

- God lärmiljö skapas för att möta individuella behov.
- Delaktigheten för kommuninvånarna i nämndens verksamheter ökar.
- Verksamheterna bidrar till medvetna och engagerade 

samhällsmedborgare som har strategier för att göra egna livsval.
- Kommuninvånare ges ökade möjligheter till sociala sammanhang.
- Kommuninvånare upplever sig trygga och känner tillit till 

verksamheterna.
Hit hämtas text från tjänsteskrivelsens rubrik Förslag till beslut
Beslutsunderlag
Ärendet har behandlats under måldagen den 10 juni 2019.
Tjänsteskrivelse, Ulrika Ahlin, 2019-06-20.
Tjänsteskrivelse, Billy Nielsen, 2019-06-20.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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KF:s övergripande mål Nämndens mål utifrån målområde

Målområde Nämndsmål förslag 2020 Nämndens tagna mål 2019 Mätare

1. Hållbar utveckling
Förenkling leder till att fler kan göra det som är
långsiktigt hållbart.

Samverkan mellan verksamheterna och
civilsamhället ger kunskap om långsiktig
hållbarhet, utbildning samt framtida och
samtida arbetsmarknad.

Samverkan mellan utbildningsverksamheten
och civilsamhället ger eleverna kunskap om
långsiktig hållbarhet, samtida framtida
arbetsmarknad och utbildning.

God utbildning ges. God lärmiljö  skapas för att möta individuella
behov.

God lärmiljö skapas för att möta
elevernas inividuella behov.

2. Delaktighet och egenmakt
Delaktigheten i samhället ökar och invånarna
upplever att de kan påverka sin vardag.

Delaktigheten för kommuninvånarna i
nämndens verksamheter ökar.

Delaktigheten för kommuninvånarna  i
nämndens verksamheter ska öka.

Livslångt lärande uppmuntras och människors
möjlighet till egen försörjning underlättas. Verksamheterna bidrar till medvetna och

engagerade samhällsmedborgare som har
strategier för att göra egna livsval.

Bidra till medvetna och engagerade
samhällsmedborgare som har strategier
för att göra egna livsval.

3. Trygghet och hälsa
Inspiration ges till ett aktivt liv för bättre hälsa. Kommuninvånare ges ökade möjligheter till

sociala sammanhang.
Ge kommuninvånare ökade möjligheter
till sociala sammanhang.

Den upplevda tryggheten  ökar. Kommuninvånare upplever sig trygga och
känner tillit till verksamheterna.

Kommuninvånare ska uppleva sig trygg och
känna tillit till verksamheterna.
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens utbildningsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
7 juni 2019

Justerandes sign

Fnuu § 41 Dnr FN 2019/57

Förändringar vid hantering av barnpeng, 
föräldraavgift m.m.

Familjenämndens utbildningsutskotts beslut
Familjenämndens utbildningsutskott beslutar att kalla till extra utskott innan 
nästa nämnd avhålles. Utskottet beslutar att detta möte är den 26 juni 2019 kl 
15.00.

Ärendebeskrivning
Skolchef Bengt Persson föreslår tre förändringar för kommunens samtliga 
förskolor, både kommunala och fristående.

1. Intern kontroll; för att Barn och utbildnings interna kontroll skall 
fungera mer effektivt samt minimera riskerna för att utbetalningar blir 
fel föreslår förvaltningen att all utbetalning av barnpeng sker för 
innevarande månad. Idag har de flesta fristående förskolor en 
förskottsbetalning av barnpengen (undantaget Allegro), dessa 
förskottsbetalningar är svåra att kontrollera och tar mycket tid i 
anspråk, dessutom är kommunen sårbar ekonomiskt om någon av de 
fristående förskolorna går i konkurs. Återbetalning av 
förskottsbetalningen ska göras med hänsyn till varje fristående 
förskolas ekonomiska förutsättningar med start 2020-01-01.

2. Rättvisa; kommunen inför hel- och deltidstaxa fr.om 2020-01-01. 
Beslutet är redan taget i FN med start 2019-08-01, förvaltningen vill 
samordna detta med de fristående förskolorna och vill av den 
anledningen inte genomföra förändringen förrän vid årsskiftet 2019-
2020.

3. Föräldraavgiften; på önskemål från alla våra fristående förskolor 
(förutom en) kommer förvaltningen att administrera föräldraavgiften 
fr.om 20200101 under förutsättning att samtliga fristående förskolor 
deltar.
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens utbildningsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
7 juni 2019

Justerandes sign

Fnuu § 41 Forts.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar att: all utbetalning av barnpeng ska ske för 
innevarande månad fr.o.m. 2020-01-01, att införande av hel- och deltidstaxa 
ska skjutas fram till årsskiftet 2019-2020, samt att förvaltningen ska 
administrera föräldraavgiften fr.o.m. 2020-01-01 under förutsättning att 
samtliga friskolor deltar.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare, Billy Nielsen 2019-06-05

Förslag till beslut under sammanträdet
Linda Ekelund (V) föreslår att kalla till extra utskott innan nästa nämnd 
avhålles. Utskottet beslutar att detta möte är den 26 juni 2019 kl 15.00.
_________

Beslutet skickas till:
Familjenämndens utbildningsutskott
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Barn och utbildning, Stöd och 
omsorg
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Billy Nielsen
Nämndsekreterare
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
billy.nielsen@tomelilla.se

Tomelilla den 5 juni 2019                        Dnr FN 2019/57

Familjenämndens barn- och utbildningsutskott

Förändringar vid hantering av barnpeng, 
föräldraavgift m.m.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar att: all utbetalning av barnpeng ska ske för 
innevarande månad fr.o.m. 2020-01-01, att införande av hel- och 
deltidstaxa ska skjutas fram till årsskiftet 2019-2020, samt att förvaltningen 
ska administrera föräldraavgiften fr.o.m. 2020-01-01 under förutsättning 
att samtliga friskolor deltar.

Ärendebeskrivning
Skolchef Bengt Persson föreslår tre förändringar för kommunens samtliga 
förskolor, både kommunala och fristående.

1. Intern kontroll; för att Barn och utbildnings interna kontroll skall 
fungera mer effektivt samt minimera riskerna för att utbetalningar 
blir fel föreslår förvaltningen att all utbetalning av barnpeng sker 
för innevarande månad. Idag har de flesta fristående förskolor en 
förskottsbetalning av barnpengen (undantaget Allegro), dessa 
förskottsbetalningar är svåra att kontrollera och tar mycket tid i 
anspråk, dessutom är kommunen sårbar ekonomiskt om någon av 
de fristående förskolorna går i konkurs. Återbetalning av 
förskottsbetalningen ska göras med hänsyn till varje fristående 
förskolas ekonomiska förutsättningar med start 2020-01-01.

2. Rättvisa; kommunen inför hel- och deltidstaxa fr.om 2020-01-01. 
Beslutet är redan taget i FN med start 2019-08-01, förvaltningen 
vill samordna detta med de fristående förskolorna och vill av den 
anledningen inte genomföra förändringen förrän vid årsskiftet 
2019-2020.
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3. Föräldraavgiften; på önskemål från alla våra fristående förskolor 
(förutom en) kommer förvaltningen att administrera 
föräldraavgiften fr.om 20200101 under förutsättning att samtliga 
fristående förskolor deltar.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Billy Nielsen 2019-06-05

Barn och utbildning

Billy Nielsen
Nämndsekreterare

Beslutet skickas till:

Familjenämnden
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens utbildningsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
7 juni 2019

Justerandes sign

Fnuu § 40 Dnr FN 2019/49

Begäran om uppskjuten skolplikt samt fullgörande 
av skolplikt i grundsärskola utan fullgjord 
förskoleklass.

Familjenämndens utbildningsutskotts beslut
Familjenämndens utbildningsutskott beslutar att överlämna beslutet utan 
förslag till nämnden.

Ärendebeskrivning
Vårdnadshavare till elev 130913-1074 har begärt uppskjuten skolplikt för 
eleven till det kalenderår han fyller sju år samt att han fullgör sin skolplikt i 
grundsärskolan utan fullgjord förskoleklass. Barn- och 
ungdomshabiliteringen har gjort en bedömning av eleven inför skolstart och 
rekommenderar att eleven går kvar i förskolan ytterligare ett år.

Skollagen 2010:800, 7 kap
”När skolplikten inträder10 §  
Skolplikten inträder höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år.
Om det finns särskilda skäl får barnet börja fullgöra sin skolplikt först 
höstterminen det kalenderår då barnet fyller sju år.
Frågan om uppskjuten skolplikt prövas av hemkommunen efter begäran av 
barnets vårdnadshavare. Lag (2017:1115).
Tidigare skolstart och undantag från skyldigheten att fullgöra skolplikt 
i förskoleklass
11 §   Ett barn får tas emot i förskoleklassen redan höstterminen det 
kalenderår då barnet fyller fem år.
Lag (2017:1115).
11 a §   Ett barn får börja fullgöra skolplikten i grundskolan, grundsärskolan, 
specialskolan eller sameskolan höstterminen det kalenderår då barnet fyller 
sex år om
   1. barnet då har gått ut förskoleklassen, eller
   2. barnets vårdnadshavare begär att barnet ska få börja i någon av dessa 
skolformer utan att först ha gått ut förskoleklassen och barnet bedöms ha 
förutsättningar för det.
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens utbildningsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
7 juni 2019

Justerandes sign

Forts Fnuu § 40

Beslut i frågan enligt första stycket 2 fattas av
   1. rektorn när det gäller grundskolan och sameskolan,
   2. Specialpedagogiska skolmyndigheten när det gäller specialskolan, och
   3. barnets hemkommun när det gäller grundsärskolan.
Lag (2017:1115).
11 b §   Ett barn som har beviljats uppskjuten skolplikt och som ska tas emot 
i grundsärskolan får, utöver vad som anges i 11 a §, börja fullgöra skolplikten 
i grundsärskolan utan att först ha gått ut förskoleklassen, om barnets 
vårdnadshavare begär det hos hemkommunen. Lag (2017:1115).”

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden /hemkommunen beslutar att skjuta upp skolplikten för elev 
130913-1074 till det kalenderår han fyller sju år samt att beslutar att eleven 
fullgör sin skolplikt i grundsärskolan utan fullgjord förskoleklass.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Ulrika Ahrlin biträdande skolchef, 2019-05-31

Förslag till beslut under sammanträdet
Familjenämndens utbildningsutskott beslutar att överlämna beslutet utan 
förslag till nämnden.

_________

Beslutet skickas till:
Familjenämnden
Skolchef
Berörda vårdnadshavare
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Barn och utbildning, Stöd och 
omsorg
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Ulrika Ahrlin
Biträdande skolchef
Direkt 0417-18487
Mobil 0709-958487
ulrika.ahrlin@tomelilla.se

Tomelilla den 31 maj 2019 Dnr FN 2019/49

Familjenämnden

Begäran om uppskjuten skolplikt samt fullgörande av 
skolplikt i grundsärskola utan fullgjord 
förskoleklass.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden /hemkommunen beslutar att skjuta upp skolplikten för 
elev 130913-1074 till det kalenderår han fyller sju år samt att beslutar att 
eleven fullgör sin skolplikt i grundsärskolan utan fullgjord förskoleklass.

Ärendebeskrivning
Vårdnadshavare till elev 130913-1074 har begärt uppskjuten skolplikt för 
eleven till det kalenderår han fyller sju år samt att han fullgör sin skolplikt i 
grundsärskolan utan fullgjord förskoleklass. Barn- och 
ungdomshabiliteringen har gjort en bedömning av eleven inför skolstart 
och rekommenderar att eleven går kvar i förskolan ytterligare ett år.

Skollagen 2010:800, 7 kap

”När skolplikten inträder
10 §   Skolplikten inträder höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex 
år.
Om det finns särskilda skäl får barnet börja fullgöra sin skolplikt först 
höstterminen det kalenderår då barnet fyller sju år.
Frågan om uppskjuten skolplikt prövas av hemkommunen efter begäran 
av barnets vårdnadshavare. Lag (2017:1115).
Tidigare skolstart och undantag från skyldigheten att fullgöra 
skolplikt i förskoleklass
11 §   Ett barn får tas emot i förskoleklassen redan höstterminen det 
kalenderår då barnet fyller fem år.
Lag (2017:1115).
11 a §   Ett barn får börja fullgöra skolplikten i grundskolan, 
grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan höstterminen det 
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kalenderår då barnet fyller sex år om
   1. barnet då har gått ut förskoleklassen, eller
   2. barnets vårdnadshavare begär att barnet ska få börja i någon av dessa 
skolformer utan att först ha gått ut förskoleklassen och barnet bedöms ha 
förutsättningar för det.
Beslut i frågan enligt första stycket 2 fattas av
   1. rektorn när det gäller grundskolan och sameskolan,
   2. Specialpedagogiska skolmyndigheten när det gäller specialskolan, och
   3. barnets hemkommun när det gäller grundsärskolan.
Lag (2017:1115).
11 b §   Ett barn som har beviljats uppskjuten skolplikt och som ska tas 
emot i grundsärskolan får, utöver vad som anges i 11 a §, börja fullgöra 
skolplikten i grundsärskolan utan att först ha gått ut förskoleklassen, om 
barnets vårdnadshavare begär det hos hemkommunen. Lag (2017:1115).”

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Ulrika Ahrlin biträdande skolchef, 2019-05-31

Barn och utbildning

Ulrika Ahrlin
Biträdande skolchef

Beslutet skickas till:

Familjenämnden
Skolchef
Berörda vårdnadshavare
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens utbildningsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
7 juni 2019

Justerandes sign

Fnuu § 35 Dnr FN 2018/49

Huvudmannens plan för studie och 
yrkesvägledning - SYV-plan

Familjenämndens utbildningsutskotts beslut
Familjenämndens utbildningsutskott beslutar att skicka utvärderingen av 
handlingsplanen för studie- och yrkesvägledning i Tomelilla kommun till 
Kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Att barn och unga får sitt behov av studie-och yrkesvägledning tillgodosett är 
en viktig fråga för Tomelilla kommun. Barn, unga och vuxna ska uppleva 
sina framtidsval som positiva och att de ska känna att de kan påverka sin 
framtid. Detta är betydelsefullt både för individ och samhälle. 
Handlingsplanen för studie- och yrkesvägledning arbetades fram 2017-2018 
och resultaten ska redovisas till Kommunstyrelsen våren 2019.

Redovisning/föredragning
Bitr skolchef informerar.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar att skicka utvärderingen av handlingsplanen för 
studie- och yrkesvägledning i Tomelilla kommun till Kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Ulrika Ahrlin biträdande skolchef, 2019-05-15
Redovisning av handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Tomelilla 
kommun – SYV-planen. Biträdande skolchef Ulrika Ahrlin.

_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Redovisning av Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Tomelilla 
kommun, SYV-planen.
På huvudmannanivå ska arbetet redovisas till Familjenämnden som en del av det systematiska kvalitetsarbetet för att beslut ska kunna tas gällande organisation och 
resurser. Varje förskolechef/rektor redovisar till skolchef hur planering, utvärdering och utveckling av studie- och yrkesvägledningen sker på varje enhet, detta görs 
inom Barn och utbildningsverksamhetens systematiska kvalitetsarbete.

Fortfarande är det en tyngd på att prata yrken (valalternativ) med barnen och eleverna om vi tittar på pedagogernas arbete. Arbetet gällande att bli medveten om sig 
själv, bli medveten om relationen mellan sig själv och valalternativen, lära sig fatta beslut och lära sig genomföra sina beslut tränas i lägre utsträckning eller i alla fall 
inte lika medvetet. Detta är ett utvecklingsområde. Målen har varit att gymnasiebehörigheten ska öka samt att andel ungdomar som finns inom kommunens 
aktivitetsansvar ska minska. Eftersom betygen eller gymnasieintaget ännu inte är rapporterade kan vi inte utvärdera måluppfyllelsen än. Detta är ett långsiktigt arbete 
som förväntas ge effekt om det vidhålls.

Pedagogerna har tillgång till en digitalplattform för förslag till aktiviteter/lektionsplaneringar för eleverna.

 Studie och-yrkesvägledarens arbete

Studie- och yrkesvägledaren har gjort ett årshjul som ni ser nedan. Förutom det som står i årshjulet är hen också en del av Elevhälsoteamet på Kastanjeskolan. Hen 
är också övergångssamordnare mot gymnasiet och deltar i näringslivsfrukostmöten om det är någonting som rör  studie-och yrkesvägledning/skolan.

Studie- och yrkesvägledaren har bjudit in olika yrken som fått komma till Kastanjeskolan och ha korta föreläsningar om sina yrken och sedan har eleverna fått ställa 
frågor. I år har skolan haft polisen och försvaret som gäster. Planer finns också på att ta hit en byggnadsplåtslagare, en ingenjör och en djursjuksköterska. 
Kastanjeskolan kommer också att fortsätta med yrkesdagen för åk 8 och 9. Studie-och yrkesvägledaren har även uppmuntrat lärarna att inleda samarbete med 
näringslivet och åka ut på studiebesök vilket flera lärare har anammat. 

Det har gjorts en enkät över åk 8 nöjdhet med sin prao.

60,2 % har haft det mycket bra.

33,7% har haft det bra.

4,8 % har haft det ok, men inte mer än så.

2,4% har inte haft det bra.

Om man inte haft det bra sa eleverna ofta att det var tråkigt eller att de haft för lite att göra.
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Pedagogernas arbete på skolorna och förskolorna 

Exempel från skolorna:

 Yrkesteman, pratar ofta om olika yrken på olika nivåer. Yrkesbegrepp, läser om olika yrken, besöker olika arbetsplatser i samhället.
 Uppmärksammar olika arbetsplatser tex idrottsplatsen, kyrkan, apoteket. 
 Diskuterat genusfrågan i yrken. 
 Kollar ofta på olika gymnasieutbildningar - vad som krävs för att komma in och vad man kn få för yrke sen
 Samarbete med SYV i åk 6
 Studiebesök, t.ex. slöjdlärare åkte med en grupp elever till konstrundan där de fick prata med bl.a. en bildkonstnär, en textilkonstnär och en bildhuggare. 
 Samarbete med 10 lokala företagare där elever har varit ute på studiebesök och intervjuat företagaren om dess jobb och vad det krävs för utbildning för att 

jobba på företaget. 

Exempel från förskolorna

 Pratar om olika arbetsuppgifter som finns inom olika yrken tex bondens, lokalvårdarens och vaktmästaren. 
 Pratar om vad föräldrarna gör på sina arbeten.
 Har utklädningskläder, tex doktor, polis. 
 Har visat nyfikenhet och intresse för/pratar med barnen om vad de vill göra när de blir ”stora”!
 Har läst böcker om olika yrken.
 Undviker att kategorisera yrken efter genus
 Studiebesök, t.ex . på reningsverket.
 Varit och tittat byggarbetsplats, tittat på stora maskiner. 
 Med små barn ( 1-2,5 åringar) har vi och de koll på sopbilar, posten, byggare i närheten, de som klipper gräs och rensar på gården vilket utökas i takt med 

att barnen blir äldre.
 Följer ett husbygge utanför förskolan.
 Fånga tillfällen när vi är ute i samhället/ skogen som leder oss in på olika yrken.
 Pratar med barnen om olika yrke som finns. Tillför lekmaterial för att kunna leka olika yrke, t.ex. inrett sjukhus, köpt doktorssaker och pratat om vilka som 

jobbar på sjukhus eller bygg och konstruktionsplats med material från verkligheten.
 Tittar på filmer om olika yrken. 
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Vilken grad av måluppfyllelse och kvaliteter har verksamheterna i förhållande till styrdokumenten

Nedan kan samtliga skolors och förskolors framsteg gällande studie- och yrkesvägledning ses. Barn och utbildning har använt sig 
av Skolverkets verktyg Bruk (Bedömning, reflektion, utveckling, kvalitet)för att utvärdera skolornas arbete samt en lokalt 
modifierad version för förskolorna. Bruk är ett verktyg för självskattning som kan användas i kvalitetsarbetet. Självskattningen 
ger insikt om vilken grad av måluppfyllelse och vilka kvaliteter verksamheterna har i förhållande till de nationella 
styrdokumenten. Arbetet går framåt men fortsatt fokus är nödvändigt för att göra större framsteg. Läsårsstarten 2019/20 
kommer återigen att innehålla en del SYV- arbete. Värt att notera är att åk f-6 inte har mycket samverkan med gymnasieskolor 
och därför hamnar resultatet lågt, på Kastanjeskolan är 73% positivt.
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Skolorna
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Förskolorna
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens utbildningsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
7 juni 2019

Justerandes sign

Fnuu § 36 Dnr FN 2018/39

Redovisning handlingsplan 2018 utifrån SAM-
enkät

Familjenämndens utbildningsutskotts beslut
Familjenämndens utbildningsutskott godkänner rapporten och lägger den till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Inom Barn och utbildningsverksamheten visade resultaten i SAM-enkäten 
2018 att det i övervägande delar finns en hög medvetenhet kring
arbetsmiljöarbetet. Dock kände flera chefer att de skulle behöva en
genomgång av ADATO, detta genomfördes i samarbete med HR-
avdelningen under hösten 2018. 
Dessutom rapporterade en enhet att de inte har rutiner för hot och våld, 
detta är nu åtgärdat.  Det har under året även arbetats fram nya rutiner för 
samverkan och arbetsmiljöarbetet. 
Barn och utbildningsverksamheten anser därför att handlingsplanen är 
uppfylld.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämndens utbildningsutskott godkänner rapporten och lägger till den 
handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Ulrika Ahrlin , bitr skolchef,  2019-05-29.

_________

Beslutet skickas till:
Familjenämnden
Skolchef
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Barn och utbildning, Stöd och 
omsorg
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Ulrika Ahrlin
Biträdande skolchef
Direkt 0417-18487
Mobil 0709-958487
ulrika.ahrlin@tomelilla.se

Tomelilla den 29 maj 2019 Dnr FN 2018/39

Familjenämnden

Redovisning av tagna åtgärder utifrån handlingsplan 
för SAM 2018

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden godkänner rapporten och lägger till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Inom Barn och utbildningsverksamheten visade resultaten i SAM-enkäten 
2018 att det i övervägande delar finns en hög medvetenhet kring
arbetsmiljöarbetet. Dock kände flera chefer att de skulle behöva en
genomgång av ADATO, detta genomfördes i samarbete med HR-
avdelningen under hösten 2019. 
Dessutom rapporterade en enhet att de inte har
rutiner för hot och våld, detta är nu åtgärdat.  Det
har under året även arbetats fram nya rutiner för samverkan och 
arbetsmiljöarbetet. 
Barn och utbildningsverksamheten anser därför att handlingsplanen är 
uppfylld.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Ulrika Ahrlin , bitr skolchef,  2019-05-29

Barn och utbildning

Ulrika Ahrlin
Biträdande skolchef

Beslutet skickas till:

Familjenämnden
Skolchef
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Barn och utbildning, Stöd 
och omsorg
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro 5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Ulrika Ahrlin
Biträdande skolchef
Direkt 0417-18487
Mobil 0709-958487
ulrika.ahrlin@tomelilla.se

Tomelilla den 17 maj 2018 Dnr FN 2018/39

Familjenämnden

Rapport SAM-enkät 2018 Barn och utbildning

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden lägger rapporten till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Barn och utbildningsverksamheten redovisar enkät gällande det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. Se bilaga för enkätsammanställning.
Inom Barn och utbildningsverksamheten visar resultaten i SAM-enkäten 
att det i övervägande delar finns en hög medvetenhet kring 
arbetsmiljöarbetet. Dock känner flera chefer att de skulle behöva en 
genomgång av ADATO. Detta hade underlättat deras arbete och kunnat 
minska tidsåtgången. Dessutom rapporterar en enhet att de inte har 
rutiner för hot och våld och detta kommer att följas upp under året. Det 
finns också inplanerat på en av studiedagarna i augusti att 
Personalavdelningen ska gå genom rutiner för samverkan och 
arbetsmiljöarbetet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, biträdande skolchef Ulrika Ahrlin, 2018-05-17.
Bilaga Sammanställning SAM-enkät 2018, skolchef Bengt Persson, 
handlingsid: Fn 2018.1504.

Barn och utbildning

Ulrika Ahrlin
Biträdande skolchef
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Vård-och omsorg

Kultur och fritid

Samhällsbyggnad

Kommunledningskontoret

Barn och utbildning

Individ-och 
familjeverksamheten

-

-

SAM 2017 VC (utförd 2018) Copy 
 
Respondentinformation 

 

1. Verksamhet
Antal svarande: 1 

 

 
 
 
 

2. Datum
Antal svarande: 1 

Ange datum när revisionen genomfördes 
180323

 
 

3. Skyddsombud
Antal svarande: 1 

Ange namn och organisation på medverkande skyddsombud 
x

 
 

4. Har de flesta i verksamheten kännedom om att det finns riktlinjer kring arbetsmiljö?
Antal svarande: 1 

 

E-post Bengt.Persson@tomelilla.se

Starttid 2018-04-18

Sluttid 2018-04-18
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0 1

Ja - 75 % eller fler

Nej - 50 % eller under

Delvis - mellan 50 - 75 %

0 1

Ja -75% eller fler

Nej - 50 % eller färre

Delvis - 50-75%

0 1

Ja - 75 % eller fler

Nej - 50 % eller färre

Delvis - 50- 75 %

 
 
 
 

5. Vet de flesta i verksamheten var riktlinjerna kring arbetsmiljö finns att läsa?
Antal svarande: 1 

 

 
 
 
 

6. Har de flesta i verksamheten kännedom om att det finns riktlinjer kring alkohol och droger (se
riktlinjer för arbetsmiljö)?
Antal svarande: 1 

 

 
 
 
 

53



0 1

Ja - 75 % eller fler

Nej - 50 % eller färre

Delvis - mellan 50-75 %

0 1

Ja

Nej

Delvis - inte alla lagar

0 1

Ja - 75 % eller fler

Nej - 50 % eller färre

Delvis - Mellan 50-75 %

7. Vet de flesta i verksamheten var riktlinjerna kring alkohol och droger finns att läsa?
Antal svarande: 1 

 

 
 
 
 

8. Har de som fått fördelade arbetsmiljöuppgifter kännedom om de arbetsmiljölagar som gäller för
deras enhet/ verksamhetsområde?
Antal svarande: 1 

 

 
 
 
 

9. Har de anställda i enheten/verksamheten kännedom om vilka av Arbetsmiljöverkets föreskrifter
som gäller för verksamheten?
Antal svarande: 1 
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0 1

Ja

Nej

Delvis

0 1

Ja - 75 % eller fler

Nej - 50 % eller färre

Delvis - Mellan 50-75 %

-

10. Finns de för verksamheten/enheten gällande och aktuella föreskrifterna från Arbetsmiljöverket
tillgängliga för berörd personal?
Antal svarande: 1 

 

 
 
 
 

11. Egna kommentarer kring fråga 8-10
Antal svarande: 1 

Kommentar 
Föreskrifterna finns digitalt. Alla medarbetare har inte tillgång till dator och nyanställd personal får inte alltid
informationen.

 
 

12. Har de flesta i verksamheten kännedom om de lokala reglementena, riktlinjerna och rutinerna
som gäller för arbetsmiljöarbetet?
Antal svarande: 1 

 

 
 
 
 

13. Vet de flesta anställda var reglementen, riktlinjer och rutinerna för arbetsmiljöarbetet finns att
läsa?
Antal svarande: 1 
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0 1

Ja - 75 % eller fler

Nej - 50 % eller färre

Delvis

0 1

Ja

Nej

Delvis

0 1

Ja

Nej

Delvis

-

 
 
 
 

14. Används reglementen, riktlinjerna och rutinerna för arbetsmiljöarbetet av de anställda i
verksamheten/enheten?
Antal svarande: 1 

 

 
 
 
 

15. Egna kommentarer kring fråga 12-14
Antal svarande: 1 

Kommentar 
Forumsidan hjälper i arbetet.

 
 

16. Har cheferna inom din verksamhet kunskap om rutinerna för hur de ska arbeta med
sjukskrivning och rehabilitering?
Antal svarande: 1 
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0 1

Ja

Nej

Delvis

För vissa har det inte varit aktuellt, 
inga rehabfall

0 1

Ja

Nej

Delvis

För vissa har det inte varit aktuellt.

 
 

17. Följer cheferna i din verksamhet rutinerna för hur vi ska arbeta med sjukskrivning och
rehabilitering.
Antal svarande: 1 

 

 
 
 
 

18. Används ADATO för att följa sjukfrånvaron och rehabiliteringen av cheferna?
Antal svarande: 1 

 

 
 
 
 

19. Dokumenteras händelser i rehabiliteringsprocessen (ex anteckningar och
rehabiliteringsåtgärder) i ADATO?
Antal svarande: 1 
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0 1

Ja

Nej

Delvis

För vissa har det inte varit aktuellt

0 1

Ja - 75% eller fler

Nej - 50 % eller färre

Delvis

0 1

Ja - 75 % eller fler

Nej - 50 % eller färre

Delvis

-

 
 
 
 

20. Vet de flesta anställda i verksamheten/enheten var rutinerna för sjukskrivning och
rehabilitering finns att läsa?
Antal svarande: 1 

 

 
 
 
 

21. Egna kommentarer kring fråga 16-20
Antal svarande: 1 

Kommentar 
Behov av utbildning i adato för nya chefer.

 
 

22. Har de flesta i verksamheten kännedom om att det finns rutiner mot kränkande särbehandling?
Antal svarande: 1 
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0 1

Ja

Nej

Delvis

0 1

Ja

Nej

Delvis

0 1

Ja

Nej

Delvis

 
 

23. Har cheferna tillräckliga kunskaper om hur man hanterar/förhindrar kränkande särbehandling?
Antal svarande: 1 

 

 
 
 
 

24. Identifieras risker i den psykosociala arbetsmiljön på ett systematiskt sätt?
Antal svarande: 1 

 

 
 
 
 

25. Följer cheferna riktlinjer och rutiner för att hjälpa/stödja medarbetare som utsatts för kränkande
särbehandling?
Antal svarande: 1 
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0 1

Ja - 75% eller fler

Nej - 50 % eller färre

Delvis

0 1

Ja

Nej

Delvis

Ej relevant

-

 

26. Har de flesta i verksamheten kännedom om vem den som drabbas av kränkande
särbehandling ska vända sig till?
Antal svarande: 1 

 

 
 
 
 

27. Följer chefer och anställda lagar, regler och rutinerna mot kränkande särbehandling av elever i
verksamheten?
Antal svarande: 1 

 

 
 
 
 

28. Egna kommentarer kring fråga 22-27
Antal svarande: 1 

Kommentar 
På en skola har inte regler och rutiner för kränkande särbehandling av elever följts. Förändring kring detta är
genomförd.
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0 1

Ja - 75% eller fler

Nej - 50 % eller färre

Delvis

0 1

Ja - 75 % eller fler

Nej - 50 % eller färre

Delvis

0 1

Ja

Nej

Delvis

29. Har de flesta anställda i verksamheten kännedom om att det finns övergripande rutinerna om
vad som gäller vid hot och våld?
Antal svarande: 1 

 

 
 
 
 

30. Vet de flesta i verksamheten var dessa rutinerna vid hot och våld finns att läsa?
Antal svarande: 1 

 

 
 
 
 

31. Har de flesta i verksamheten kännedom om vem den som drabbats av hot och våld ska vända
sig till?
Antal svarande: 1 
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0 1

Ja

Nej

Delvis

0 1

Ja

Nej

Delvis

Ej relevant

0 1

Ja

Nej

Delvis

Finns inget behov

32. Har cheferna i verksamheten tillräckliga kunskaper inom området hot och våld?
Antal svarande: 1 

 

 
 
 
 

33. Följs rutiner för att stödja de i verksamheten som utsatts för hot och våld?
Antal svarande: 1 

 

 
 
 
 

34. Finns det anpassade rutiner för verksamheten/enheten gällande hot och våld?
Antal svarande: 1 
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0 1

Ja

Nej

Delvis

Ej relevant

-

-

 

35. Har eleverna fått information om rutinerna för hot och våld?
Antal svarande: 1 

 

 
 
 
 

36. Egna kommentar kring fråga 29-35
Antal svarande: 1 

Kommentar 
En enhet saknar rutiner gällande hot och våld, detta kommer att följas upp.

 
 

37. Finns det några ytterligare synpunkter eller kommentarer, på enkäten, frågorna eller annat
kring arbetsmiljö som ni har saknat i enkäten?
Antal svarande: 1 

Kommentar 
Nej
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Barn och utbildning, Stöd och 
omsorg
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Ulrika Ahrlin
Biträdande skolchef
Direkt 0417-18487
Mobil 0709-958487
ulrika.ahrlin@tomelilla.se

Tomelilla den 19 juni 2019 Dnr FN 2018/16

Familjenämnden

Sammanställning av anmälda upplevda kränkande 
behandlingar under vårterminen 2019

Förvaltningens förslag till beslut
Sammanställningen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
I den interna kontrollplanen ska Barn och utbildningsverksamheten 
rapportera anmälda upplevda kränkande behandlingar under året. Denna 
sammanställning gäller vårterminen 2019. Verksamheten ska även 
rapportera inkomna anmälningar till Skolinspektionen eller Barnombudet.

Vt-19 totalt flickor pojkar
BoU 55 21 34
Kastanje-
skolan

16 10 6
Lindes-
borgs-
skolan

35 10 25

Byavångs-
skolan

2 2
Smedstorps-
skola

0 0 0
Odenslunds
-skolan

1 0 1
Brösarps 
skola

1 0 1
Förskolorna 0 0 0

2018 totalt flickor pojkar
BoU 106 58 48
Kastanje-
skolan

70 37 33
Lindes-
borgs-
skolan

19 17 2

Byavångs-
skolan

12 4 8
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Smedstorps-
skola

2 0 2
Odenslunds
-skolan

0 0 0
Brösarps 
skola

2 0 2

Anmälningarna hade under hösten sjunkit på Kastanjeskolan, denna 
trenden håller i sig under vårterminen. De många upplevda kränkningarna 
på Lindesborgsskolan handlar till stor del om samma pojkar som är födda 
– 11. Där har åtgärder vidtagits. 
Det har under perioden inkommit en anmälan till Skolinspektionen som 
Skolinspektionen skickade tillbaka till kommunen för att hanteras som ett 
klagomål men med skyldighet att skicka in hur verksamheten hanterat 
ärendet till Skolinspektionen. Detta ärende är nu avslutat.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Ulrika Ahrlin, biträdande skolchef, 2019-06-19

Barn och utbildning

Ulrika Ahrlin
Biträdande skolchef

Beslutet skickas till:

Skolchef
Familjenämnden
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens individ- och 
familjeutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
3 juni 2019

Justerandes sign

Fnifu § 78 Dnr FN 2019/54

Tertialrapport utbetalning försörjningsstöd

Familjenämndens individ- och familjeutskotts beslut
Familjenämnden lägger informationen till handlingarna

Ärendebeskrivning
Enligt Familjenämndens årshjul för år 2019 ska statistik över utbetalningar av 
försörjningsstöd för första tertialen redovisas för nämnden i maj månad. I de 
bifogade filerna presenteras statistiken.
Upptogs bland annat verksamheten Familjefrid – att skydda kvinnan - 

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Carl-Henrik Andersson, 2019-05-

29.
- Bilaga Statistik antal pågående ärende försörjningsstöd tertial 1 2019, 

assistent Camilla Ohlsson, handlingsid: Fn 2019.1697
- Bilaga Avslutsorsaker försörjningsstöd flykting jan-april 2019, 

socialsekreterare Camilla Ohlsson, handlingsid: Fn 2019.1694
- Bilaga Avslutsorsaker försörjningsstöd jan-april 2019, assistent 

Camilla Ohlsson, handlingsid: Fn 2019.1695
- Bilaga Ärendestatistik antal barn i familjen jan-april 2019, assistent 

Louise Jönsson, handlingsid: Fn 2019.1696

_________

Beslutet skickas till:
Familjenämnden
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Barn och utbildning, Stöd och 
omsorg
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Carl-Henrik Andersson
Nämndsekreterare
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
karl.mohlin@tomelilla.se

Tomelilla den 29 maj 2019 Dnr FN 2019/54

Familjenämnden

Tertialrapport försörjningsstöd

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Enligt Familjenämndens årshjul för år 2019 ska statistik över utbetalningar 
av försörjningsstöd för första tertialen redovisas för nämnden i maj 
månad. I de bifogade filerna presenteras statistiken.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Carl-Henrik Andersson, 2019-05-29.
Bilaga Statistik antal pågående ärende försörjningsstöd tertial 1 2019, 
assistent Camilla Ohlsson, handlingsid: Fn 2019.1697
Bilaga Avslutsorsaker försörjningsstöd flykting jan-april 2019, 
socialsekreterare Camilla Ohlsson, handlingsid: Fn 2019.1694
Bilaga Avslutsorsaker försörjningsstöd jan-april 2019, assistent Camilla 
Ohlsson, handlingsid: Fn 2019.1695
Bilaga Ärendestatistik antal barn i familjen jan-april 2019, assistent Louise 
Jönsson, handlingsid: Fn 2019.1696

Individ och familjeomsorg

Carl-Henrik Andersson
Nämndsekreterare
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Antal pågående ärende: 

Oktober 2018 

 

Januari 2019 

Ärendetyp försörjningsstöd:  213   

Ärendetyp flykting försörjningsstöd:  42 

 

Februari 2019 

Ärendetyp försörjningsstöd:  223 

Ärendetyp flykting försörjningsstöd:  42 

 

Mars 2019  

Ärendetyp försörjningsstöd:  226 

Ärendetyp flykting försörjningsstöd:  41 

 

April 2019 

Ärendetyp försörjningsstöd:  226 

Ärendetyp flykting försörjningsstöd:  41 

 

 

Antal gjorda betalningar:  

 

Januari 2019 

Ärendetyp försörjningsstöd:  183 betalningar i 102 ärende 

Ärendetyp flykting försörjningsstöd:  35 betalningar i 18 ärenden 

 

Februari 2019 

Ärendetyp försörjningsstöd:  178 betalningar i 96 ärenden 

Ärendetyp flykting försörjningsstöd:  32 betalningar i 17 ärenden 
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Mars 2019  

Ärendetyp försörjningsstöd:  244 betalningar i 118 ärenden 

Ärendetyp flykting försörjningsstöd:  31 betalningar i 15 ärenden 

 

April 2019 

Ärendetyp försörjningsstöd:  248 betalningar i 123 ärenden 

Ärendetyp flykting försörjningsstöd:  44 betalningar i 17 ärenden 

 

 

 

Familjefrid:  

Antal pågående ärenden: 

 

Januari 2019   7 

Februari 2019  7 

Mars 2019   7 

April 2019   8 

   

Antal gjorda utbetalningar 

Januari 2019   3 betalningar i 3 ärenden 

Februari 2019  Inga utbetalningar 

Mars 2019   1 betalning i 1 ärende 

April 2019   Inga betalningar 
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Maj 2019

Statistik för ensamkommande barn ANTAL %
1     ASYL 1 4%
2     PUT 17 63%
3     TUT 9 33%
Kön
1     Män 25 93%
2     Kvinnor 2 7%
Placeringar
1     Familjehem 6 22%
1     Familjehem via Vitae Omsorg AB 1 4%
1 Familjehem via Innovation och placering 1 4%
4 Väla Utsluss 4 15%
5 Väla Stödboende 10 37%
6 Tomelilla Folkhögskola 1 4%

7 Arlövsgårdens HVB-hem 1 4%
8 Familjehem via Kurera omsorg AB 1 4%
1 Nytida stödboende 1 4%

9 Villa Sofia HVB 1 4%
Ursprungsländer
1     Afganistan 22 81%
2     Eritrea 1 4%
3 Iran 3 11%
4 Somalia 1 4%
Totalt antal nya ärenden i marsmaj 0
Aktiva ärenden 27

Avslutade ärenden i maj 0
Avslutade ärenden 2019 2

TOMELILLA KOMMUN

Stöd och omsorg

1

2

3

1

2

ASYL MÄN

KVINNOR

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0%

50%

100%

1 2 3

PUT

TUT
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens individ- och 
familjeutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
3 juni 2019

Justerandes sign

Fnifu § 81 Dnr FN 2019/45

Statistik ensamkommande barn 2019

Familjenämndens individ- och familjeutskotts beslut
Att Familjenämndens Individ- och familjeutskott beslutar lägga 
informationen till handlingarna, samt
Att till nästa utskott redovisa statistik för 2 år som jämförelse.

Ärendebeskrivning
Individ- och familjeverksamheten presenterar statistik gällande 
ensamkommande barn för april 2019.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämndens individ- och familjeutskott beslutar att lägga informationen 
till handlingarna. 
Hit hämtas text från tjänsteskrivelsens rubrik Förslag till beslut
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, assistent Zenitha Thulin 2019-05-24
Statistik ensamkommande barn april 2019, handläggare Christina Dahlqvist. 
Handlingsid Fn 2019.1664

_________

Beslutet skickas till:
Familjenämnden
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Förvaltningsnamn
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Postgiro 126 88-8
Bankgiro5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

AnsvarigNamn
AnsvarigTitel
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
AnsvarigEpost

Tomelilla den 24 maj 2019 Dnr FN  2019/45

Familjenämndens individ- och familjeutskott

Redovisning av statistik ensamkommande barn 2019

Familjenämndens individ- och familjeutskotts beslut
Familjenämndens individ- och familjeutskott beslutar lägga informationen 
till handlingarna. 

Ärendebeskrivning
Individ- och familjeverksamheten presenterar statistik gällande 
ensamkommande barn för april 2019.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämndens individ- och familjeutskott beslutar att lägga 
informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, assistent Zenitha Thulin 2019-05-24
Statistik ensamkommande barn april 2019, handläggare Christina 
Dahlqvist. Handlingsid Fn 2019.1664

Beslutet skickas till:

Familjenämnden
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens individ- och 
familjeutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
7 maj 2019

Justerandes sign

Fnifu § 59 Dnr FN 2019/45

Redovisning av statistik ensamkommande barn 2019

Familjenämndens individ- och familjeutskotts beslut
Familjenämndens individ- och familjeutskott beslutar lägga informationen till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Individ- och familjeverksamheten presenterar statistik gällande 
ensamkommande barn för februari och mars 2019.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämndens individ- och familjeutskott beslutar lägga informationen till 
handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Carl-Henrik Andersson, 2019-04-30. 
Handlingsid. Fn 2019. 1415.
Statistik ensamkommande barn februari 2019, handläggare Christina 
Dahlqvist, handlingsid: Fn 2019.1326
Statistik ensamkommande barn mars 2019, handläggare Christina Dahlqvist, 
handlingsid: Fn 2019. 1327.
_________

Beslutet skickas till:

Ange mottagare för beslutsdokument här
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April 2019

Statistik för ensamkommande barn ANTAL %
1     ASYL 1 4%
2     PUT 17 63%
3     TUT 9 33%
Kön
1     Män 25 93%
2     Kvinnor 2 7%
Placeringar
1     Familjehem 6 22%
1     Familjehem via Vitae Omsorg AB 1 4%
1 Familjehem via Innovation och placering 1 4%
4 Väla Utsluss 4 15%
5 Väla Stödboende 10 37%
6 Tomelilla Folkhögskola 1 4%

7 Arlövsgårdens HVB-hem 1 4%
8 Familjehem via Kurera omsorg AB 1 4%
1 Nytida stödboende 1 4%

9 Villa Sofia HVB 1 4%
Ursprungsländer
1     Afganistan 22 81%
2     Eritrea 1 4%
3 Iran 3 11%
4 Somalia 1 4%
Totalt antal nya ärenden i marsapril 0
Aktiva ärenden 27

Avslutade ärenden i april 0
Avslutade ärenden 2019 2
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April 2019

Statistik för ensamkommande barn ANTAL %
1     ASYL 1 4%
2     PUT 17 63%
3     TUT 9 33%
Kön
1     Män 25 93%
2     Kvinnor 2 7%
Placeringar
1     Familjehem 6 22%
1     Familjehem via Vitae Omsorg AB 1 4%
1 Familjehem via Innovation och placering 1 4%
4 Väla Utsluss 4 15%
5 Väla Stödboende 10 37%
6 Tomelilla Folkhögskola 1 4%

7 Arlövsgårdens HVB-hem 1 4%
8 Familjehem via Kurera omsorg AB 1 4%
1 Nytida stödboende 1 4%

9 Villa Sofia HVB 1 4%
Ursprungsländer
1     Afganistan 22 81%
2     Eritrea 1 4%
3 Iran 3 11%
4 Somalia 1 4%
Totalt antal nya ärenden i marsapril 0
Aktiva ärenden 27

Avslutade ärenden i april 0
Avslutade ärenden 2019 2
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1 (1)

Barn och utbildning, Stöd och 
omsorg
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Carl-Henrik Andersson
Arkivarie
Direkt 0417-180 14
Mobil 0709-95 80 14
carl-
henrik.andersson@tomelilla.se

Tomelilla den 30 april 2019 Dnr FN 2019/45

Familjenämndens individ- och familjeutskott

Redovisning av statistik ensamkommande barn 
februari och mars 2019

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämndens individ- och familjeutskott beslutar lägga informationen 
till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Individ- och familjeverksamheten presenterar statistik gällande 
ensamkommande barn för februari och mars 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Carl-Henrik Andersson, 2019-04-30.
Statistik ensamkommande barn februari 2019, handläggare Christina 
Dahlqvist, handlingsid: Fn 2019.1326
Statistik ensamkommande barn mars 2019, handläggare Christina 
Dahlqvist, handlingsid: Fn 2019.1327.

Individ och familjeomsorg

Carl-Henrik Andersson
Arkivarie

Beslutet skickas till:

Ange mottagare för beslutsdokument här
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Mars 2019

Statistik för ensamkommande barn ANTAL %
1     ASYL 1 4%
2     PUT 16 59%
3     TUT 9 33%
Kön
1     Män 24 89%
2     Kvinnor 2 7%
Placeringar
1     Familjehem 6 22%
2     Familjehem via Vitae Omsorg AB 1 4%
3 Familjehem via Amplexo 1 4%
4 Väla Utsluss 4 15%
5 Väla Stödboende 10 37%
6 Tomelilla Folkhögskola 1 4%

7 Arlövsgårdens HVB-hem 1 4%
8 Familjehem via Kurera omsorg AB 1 4%

9 Villa Sofia HVB 1 4%
Ursprungsländer
1     Afganistan 21 78%
2     Eritrea 1 4%
3 Iran 3 11%
4 Somalia 1 4%
Totalt antal nya ärenden i mars 0
Aktiva ärenden 27

Avslutade ärenden i mars 1
Avslutade ärenden 2019 2
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Februari 2019

Statistik för ensamkommande barn ANTAL %
1     ASYL 1 4%
2     PUT 16 59%
3     TUT 10 37%
Kön
1     Män 25 93%
2     Kvinnor 2 7%
Placeringar
1     Familjehem 6 22%
2     Familjehem via Vitae Omsorg AB 1 4%
3 Familjehem via Amplexo 1 4%
4 Väla Utsluss 4 15%
5 Väla Stödboende 11 41%
6 Tomelilla Folkhögskola 1 4%

7 Arlövsgårdens HVB-hem 1 4%
8 Familjehem via Kurera omsorg AB 1 4%

9 Villa Sofia HVB 1 4%
Ursprungsländer
1     Afganistan 22 81%
2     Eritrea 1 4%
3 Iran 3 11%
4 Somalia 1 4%
Totalt antal nya ärenden i februari 0
Aktiva ärenden 27

Avslutade ärenden i februari 0
Avslutade ärenden 2019 1
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens individ- och 
familjeutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
3 juni 2019

Justerandes sign

Fnifu § 79 Dnr FN 2018/110

Uppföljning av intern kontrollplan IFO 2019

Familjenämndens individ- och familjeutskotts beslut
Att lägga uppföljningen av den interna kontrollplanen för Individ- och 
familjeverksamheten avseende första tertialet 2019 till handlingarna. 

Ärendebeskrivning
Familjenämnden antog den 19 december 2018 (Fn 112/2018) intern 
kontrollplan för Individ- och familjeverksamheten inför år 2019.
Kontrollplanen upptar moment i rutinerna för:

- Granskningsattest fakturor
- Individuell bedömning, försörjningsstöd
- Barnets delaktighet
- Placeringar av barn/unga. 

Kvalitetschef Christel Nilsson har sammanställt förvaltningens uppföljning 
av den interna kontrollplanen avseende Individ- och familjeverksamheten för 
första tertialet 2019.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden lägger uppföljningen av den interna kontrollplanen för 
Individ- och familjeverksamheten avseende första tertialet 2019 till 
handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Carl-Henrik Andersson 2019-05-28
Tjänsteskrivelse kvalitetschef Christel Nilsson Intern kontrollplan Individ- 
och familj 2019. Resultat tertial 1 år 2019.
Sammanställning kontrollerade leverantörsfakturor IFO tertial 1 år 2019. 
Ekonom Adnan Elkaz 2019-05-29.
Underlag kontrollerade leverantörsfakturor IFO tertial 1 år 2019. Ekonom 
Adnan Elkaz 2019-05-29.

_________

Beslutet skickas till:
Familjenämnden
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Konto Ansvar Verksamhet Aktivitet Objekt Projekt Motpart Vernr Verdatum Vertext Belopp
46310 Köp Av Huvudverksamhet 503 75310       87 91027008 2019-03-01 Ungdomshemmet H Slutk 91027008 291 830,00 1
46310 Köp Av Huvudverksamhet 503 75310       87 91027074 2019-03-01 Davsjö Vård Ab  Slutk 91027074 49 000,00 2
46310 Köp Av Huvudverksamhet 503 75310       87 91027012 2019-03-01 Kurera Hem Ab   Slutk 91027012 52 700,00 3
46310 Köp Av Huvudverksamhet 503 75310       87 91028266 2019-04-01 Bokskogens Hem  Slutk 91028266 133 300,00 4
46310 Köp Av Huvudverksamhet 503 75310       87 91028524 2019-04-01 Almaröd Friskol Slutk 91028524 57 660,00 5
46310 Köp Av Huvudverksamhet 503 75310       87 91028646 2019-04-01 Baggium Vård &  Slutk 91028646 110 143,00 6

46310 Köp Av Huvudverksamhet 503 76100       87 91027176 2019-03-01 Vitae Omsorg Ab Slutk 91027176 111 600,00 7
46310 Köp Av Huvudverksamhet 503 76100       87 91027493 2019-03-01 Villa Sofia Äld Slutk 91027493 103 600,00 8
46310 Köp Av Huvudverksamhet 503 76100       87 91027699 2019-03-01 Amplexo Ab      Slutk 91027699 46 500,00 9
46310 Köp Av Huvudverksamhet 503 76100       87 91028573 2019-04-01 Anderssons Hvb  Slutk 91028573 133 734,00 10
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Gra Bes Radtyp Ansva Slag- Verk- Akt Proj Objek Fri- Mp Belopp Period Radtext
COL IAH Result 503 4631 7531 87 291830

Kontroller (OBS)
Följande kontroll- och attestmoment skall i tillämpliga delar utföras, både vad det gäller
kostnader och intäkter:

1. - Prestation och kvalitet, kontroll av att varan eller tjänsten har mottagits eller levererats
och håller avtalad kvalitet

2. - Pris och villkor, kontroll av pris, betalnings- och leveransvillkor mot avtal, beställning,
taxa, bidragsregler eller motsvarande

3. - Beställning, kontroll av att inköp gjorts i enlighet med upphandlingspolicy och ramavtal

4. - Beslut, kontroll av att behöriga beslut finns och att medel finns budgeterat
5. - Behörighet, kontroll av att nödvändiga kontrollmoment har utförts av behöriga

personer
6. - Kontering, kontroll av att konteringen är korrekt
7. - Formalia, kontroll av att verifikationen uppfyller krav enligt lagstiftning och god

redovisningssed
Mottagning, granskning och kontering av fakturor slås ihop till en kontroll, men kan
utföras av flera personer var för sig. Efter mottagning/granskning/kontering går fakturan
till slutattest.

√
√

√

√
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Gra Bes Radtyp Ansva Slag- Verk- Akt Proj Objek Fri- Mp Belopp
COL IAH Result 503 4631 7531 87 49000

Kontroller (OBS)
Följande kontroll- och attestmoment skall i tillämpliga delar utföras, både vad det gäller
kostnader och intäkter:

1. - Prestation och kvalitet, kontroll av att varan eller tjänsten har mottagits eller levererats
och håller avtalad kvalitet

2. - Pris och villkor, kontroll av pris, betalnings- och leveransvillkor mot avtal, beställning,
taxa, bidragsregler eller motsvarande

3. - Beställning, kontroll av att inköp gjorts i enlighet med upphandlingspolicy och ramavtal

4. - Beslut, kontroll av att behöriga beslut finns och att medel finns budgeterat
5. - Behörighet, kontroll av att nödvändiga kontrollmoment har utförts av behöriga

personer
6. - Kontering, kontroll av att konteringen är korrekt
7. - Formalia, kontroll av att verifikationen uppfyller krav enligt lagstiftning och god

redovisningssed
Mottagning, granskning och kontering av fakturor slås ihop till en kontroll, men kan
utföras av flera personer var för sig. Efter mottagning/granskning/kontering går fakturan
till slutattest.

√
√

√

√
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Gra Bes Radtyp Ansva Slag- Verk- Akt Proj Objek Fri- Mp Belopp
COL IAH Result 503 4631 7531 87 52700

Kontroller (OBS)
Följande kontroll- och attestmoment skall i tillämpliga delar utföras, både vad det gäller
kostnader och intäkter:

1. - Prestation och kvalitet, kontroll av att varan eller tjänsten har mottagits eller levererats
och håller avtalad kvalitet

2. - Pris och villkor, kontroll av pris, betalnings- och leveransvillkor mot avtal, beställning,
taxa, bidragsregler eller motsvarande

3. - Beställning, kontroll av att inköp gjorts i enlighet med upphandlingspolicy och ramavtal

4. - Beslut, kontroll av att behöriga beslut finns och att medel finns budgeterat
5. - Behörighet, kontroll av att nödvändiga kontrollmoment har utförts av behöriga

personer
6. - Kontering, kontroll av att konteringen är korrekt
7. - Formalia, kontroll av att verifikationen uppfyller krav enligt lagstiftning och god

redovisningssed
Mottagning, granskning och kontering av fakturor slås ihop till en kontroll, men kan
utföras av flera personer var för sig. Efter mottagning/granskning/kontering går fakturan
till slutattest.

√
√

√

√

95



Gra Bes Radtyp Ansva Slag- Verk- Akt Proj Objek Fri- Mp Belopp
COL IAH Result 503 4631 7531 87 133300

Kontroller (OBS)
Följande kontroll- och attestmoment skall i tillämpliga delar utföras, både vad det gäller
kostnader och intäkter:

1. - Prestation och kvalitet, kontroll av att varan eller tjänsten har mottagits eller levererats
och håller avtalad kvalitet

2. - Pris och villkor, kontroll av pris, betalnings- och leveransvillkor mot avtal, beställning,
taxa, bidragsregler eller motsvarande

3. - Beställning, kontroll av att inköp gjorts i enlighet med upphandlingspolicy och ramavtal

4. - Beslut, kontroll av att behöriga beslut finns och att medel finns budgeterat
5. - Behörighet, kontroll av att nödvändiga kontrollmoment har utförts av behöriga

personer
6. - Kontering, kontroll av att konteringen är korrekt
7. - Formalia, kontroll av att verifikationen uppfyller krav enligt lagstiftning och god

redovisningssed
Mottagning, granskning och kontering av fakturor slås ihop till en kontroll, men kan
utföras av flera personer var för sig. Efter mottagning/granskning/kontering går fakturan
till slutattest.

√
√

√

√
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Gra Bes Radtyp Ansva Slag- Verk- Akt Proj Objek Fri- Mp Belopp
COL IAH Result 503 4631 7531 87 57660
Camilla Ohlsson Isabell Ahl

Kontroller (OBS)
Följande kontroll- och attestmoment skall i tillämpliga delar utföras, både vad det gäller
kostnader och intäkter:

1. - Prestation och kvalitet, kontroll av att varan eller tjänsten har mottagits eller levererats
och håller avtalad kvalitet

2. - Pris och villkor, kontroll av pris, betalnings- och leveransvillkor mot avtal, beställning,
taxa, bidragsregler eller motsvarande

3. - Beställning, kontroll av att inköp gjorts i enlighet med upphandlingspolicy och ramavtal

4. - Beslut, kontroll av att behöriga beslut finns och att medel finns budgeterat
5. - Behörighet, kontroll av att nödvändiga kontrollmoment har utförts av behöriga

personer
6. - Kontering, kontroll av att konteringen är korrekt
7. - Formalia, kontroll av att verifikationen uppfyller krav enligt lagstiftning och god

redovisningssed
Mottagning, granskning och kontering av fakturor slås ihop till en kontroll, men kan
utföras av flera personer var för sig. Efter mottagning/granskning/kontering går fakturan
till slutattest.

√
√

√
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Gra Bes Radtyp Ansva Slag- Verk- Akt Proj Objek Fri- Mp Belopp
COL IAH Result 503 4631 7531 87 110143
Camilla Ohlsson Isabell Ahl

Kontroller (OBS)
Följande kontroll- och attestmoment skall i tillämpliga delar utföras, både vad det gäller
kostnader och intäkter:

1. - Prestation och kvalitet, kontroll av att varan eller tjänsten har mottagits eller levererats
och håller avtalad kvalitet

2. - Pris och villkor, kontroll av pris, betalnings- och leveransvillkor mot avtal, beställning,
taxa, bidragsregler eller motsvarande

3. - Beställning, kontroll av att inköp gjorts i enlighet med upphandlingspolicy och ramavtal

4. - Beslut, kontroll av att behöriga beslut finns och att medel finns budgeterat
5. - Behörighet, kontroll av att nödvändiga kontrollmoment har utförts av behöriga

personer
6. - Kontering, kontroll av att konteringen är korrekt
7. - Formalia, kontroll av att verifikationen uppfyller krav enligt lagstiftning och god

redovisningssed
Mottagning, granskning och kontering av fakturor slås ihop till en kontroll, men kan
utföras av flera personer var för sig. Efter mottagning/granskning/kontering går fakturan
till slutattest.

√
√

√

√
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Gra Bes Radtyp Ansva Slag- Verk- Akt Proj Objek Fri- Mp Belopp
COL IAH Result 503 4631 761 87 111600
Camilla Ohlsson Isabell Ahl

Kontroller (OBS)
Följande kontroll- och attestmoment skall i tillämpliga delar utföras, både vad det gäller
kostnader och intäkter:

1. - Prestation och kvalitet, kontroll av att varan eller tjänsten har mottagits eller levererats
och håller avtalad kvalitet

2. - Pris och villkor, kontroll av pris, betalnings- och leveransvillkor mot avtal, beställning,
taxa, bidragsregler eller motsvarande

3. - Beställning, kontroll av att inköp gjorts i enlighet med upphandlingspolicy och ramavtal

4. - Beslut, kontroll av att behöriga beslut finns och att medel finns budgeterat
5. - Behörighet, kontroll av att nödvändiga kontrollmoment har utförts av behöriga

personer
6. - Kontering, kontroll av att konteringen är korrekt
7. - Formalia, kontroll av att verifikationen uppfyller krav enligt lagstiftning och god

redovisningssed
Mottagning, granskning och kontering av fakturor slås ihop till en kontroll, men kan
utföras av flera personer var för sig. Efter mottagning/granskning/kontering går fakturan
till slutattest.

√
√

√

√
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Gra Bes Radtyp Ansva Slag- Verk- Akt Proj Objek Fri- Mp Belopp
COL IAH Result 503 4631 761 87 103600
Camilla Ohlsson Isabell Ahl

Kontroller (OBS)
Följande kontroll- och attestmoment skall i tillämpliga delar utföras, både vad det gäller
kostnader och intäkter:

1. - Prestation och kvalitet, kontroll av att varan eller tjänsten har mottagits eller levererats
och håller avtalad kvalitet

2. - Pris och villkor, kontroll av pris, betalnings- och leveransvillkor mot avtal, beställning,
taxa, bidragsregler eller motsvarande

3. - Beställning, kontroll av att inköp gjorts i enlighet med upphandlingspolicy och ramavtal

4. - Beslut, kontroll av att behöriga beslut finns och att medel finns budgeterat
5. - Behörighet, kontroll av att nödvändiga kontrollmoment har utförts av behöriga

personer
6. - Kontering, kontroll av att konteringen är korrekt
7. - Formalia, kontroll av att verifikationen uppfyller krav enligt lagstiftning och god

redovisningssed
Mottagning, granskning och kontering av fakturor slås ihop till en kontroll, men kan
utföras av flera personer var för sig. Efter mottagning/granskning/kontering går fakturan
till slutattest.

√
√

√

√
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Gra Bes Radtyp Ansva Slag- Verk- Akt Proj Objek Fri- Mp Belopp
COL IAH Result 503 4631 761 87 46500
Camilla Ohlsson Isabell Ahl

Kontroller (OBS)
Följande kontroll- och attestmoment skall i tillämpliga delar utföras, både vad det gäller
kostnader och intäkter:

1. - Prestation och kvalitet, kontroll av att varan eller tjänsten har mottagits eller levererats
och håller avtalad kvalitet

2. - Pris och villkor, kontroll av pris, betalnings- och leveransvillkor mot avtal, beställning,
taxa, bidragsregler eller motsvarande

3. - Beställning, kontroll av att inköp gjorts i enlighet med upphandlingspolicy och ramavtal

4. - Beslut, kontroll av att behöriga beslut finns och att medel finns budgeterat
5. - Behörighet, kontroll av att nödvändiga kontrollmoment har utförts av behöriga

personer
6. - Kontering, kontroll av att konteringen är korrekt
7. - Formalia, kontroll av att verifikationen uppfyller krav enligt lagstiftning och god

redovisningssed
Mottagning, granskning och kontering av fakturor slås ihop till en kontroll, men kan
utföras av flera personer var för sig. Efter mottagning/granskning/kontering går fakturan
till slutattest.

√
√

√

√
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Gra Bes Radtyp Ansva Slag- Verk- Akt Proj Objek Fri- Mp Belopp
COL IAH Result 503 4631 761 87 133734
Camilla Ohlsson Isabell Ahl

Kontroller (OBS)
Följande kontroll- och attestmoment skall i tillämpliga delar utföras, både vad det gäller
kostnader och intäkter:

1. - Prestation och kvalitet, kontroll av att varan eller tjänsten har mottagits eller levererats
och håller avtalad kvalitet

2. - Pris och villkor, kontroll av pris, betalnings- och leveransvillkor mot avtal, beställning,
taxa, bidragsregler eller motsvarande

3. - Beställning, kontroll av att inköp gjorts i enlighet med upphandlingspolicy och ramavtal

4. - Beslut, kontroll av att behöriga beslut finns och att medel finns budgeterat
5. - Behörighet, kontroll av att nödvändiga kontrollmoment har utförts av behöriga

personer
6. - Kontering, kontroll av att konteringen är korrekt
7. - Formalia, kontroll av att verifikationen uppfyller krav enligt lagstiftning och god

redovisningssed
Mottagning, granskning och kontering av fakturor slås ihop till en kontroll, men kan
utföras av flera personer var för sig. Efter mottagning/granskning/kontering går fakturan
till slutattest.

√
√

√

√
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Ansvarsfördelning
Ansvarsfördelningen ska vara tydlig. Ingen person ska ensam hantera en transaktion från
början till slut.

Kompetens
Den som har rollen att utföra en kontrollåtgärd ska ha nödvändig
kompetens för uppgiften.

Integritet
Den som utför kontroll av en annan person, särskilt av beslut, ska vid
misstänkta oegentligheter rapportera vidare till chef på högre nivå.

Jäv
Den som utför kontrollen får inte kontrollera in- och utbetalningar till sig
själv eller närstående. Detsamma gäller utgifter av personlig karaktär.
Detta innefattar också bolag och föreningar där den kontrollansvarige
eller närstående har ägarintressen eller ingår i ledningen.

Dokumentation
Vidtagna kontrollåtgärder ska dokumenteras på ändamålsenligt sätt.

Kontrollordning
De olika kontrollmomenten ska utföras i en logisk ordning så att effekten av en tidigare
kontrollåtgärd inte förtas av en senare kontrollåtgärd.
Kraven på vidtagna kontrollåtgärder ska vara anpassade till den ekonomiska
transaktionens art så att kontrollkostnaden står i rimlig proportion till riskerna.
Kommunstyrelsen kan därför besluta om avsteg från ovanstående krav där så är
motiverat utifrån utförd riskanalys. I dessa fall ska anges under vilka förutsättningar som
avsteg får ske.

Kommunens nämnder ansvarar för
- att årligen, lämpligen i samband med beslut om internbudget, fatta beslut om alla
attestanter samt deras respektive beloppsgränser
- att delegera till verksamhetschef att utse beslutsattestanter vid varje förändring under året
- att upprätta och hålla aktuell förteckning över attestanter
- att antagna regler och tillämpningsanvisningar avseende detta reglemente följs
- att vid behov utfärda ytterligare tillämpningsanvisningar för sitt verksamhetsområde

Verksamhetschefer ansvarar för
- att de löpande attestrutinerna i den egna verksamheten fungerar väl och i enlighet med
attestreglementet

Attestanten ansvarar för
- att följa de beloppsgränser som antagits av respektive nämnd årligen
- beslutsattestant har huvudansvaret för att hela kontrollkedjan fungerar
- att när brister upptäcks rapportera dessa till närmast överordnad chef eller annan person
enligt fastställd rutin

Attestanter
Attestansvaret knyts till befattning, kodintervall samt beloppsgräns med
angivande av eventuella begränsningar. När ordinarie beslutsattestant inte kan fullgöra
attestuppdraget i tid, är utsedd ersättare beslutsattestant.

Kontroller (OBS)
Följande kontroll- och attestmoment skall i tillämpliga delar utföras, både vad det gäller
kostnader och intäkter:

x - Prestation och kvalitet, kontroll av att varan eller tjänsten har mottagits eller levererats
och håller avtalad kvalitet

x - Pris och villkor, kontroll av pris, betalnings- och leveransvillkor mot avtal, beställning,
taxa, bidragsregler eller motsvarande

x - Beställning, kontroll av att inköp gjorts i enlighet med upphandlingspolicy och ramavtal
x - Beslut, kontroll av att behöriga beslut finns och att medel finns budgeterat
x - Behörighet, kontroll av att nödvändiga kontrollmoment har utförts av behöriga

personer
x - Kontering, kontroll av att konteringen är korrekt
x - Formalia, kontroll av att verifikationen uppfyller krav enligt lagstiftning och god

redovisningssed
Mottagning, granskning och kontering av fakturor slås ihop till en kontroll, men kan
utföras av flera personer var för sig. Efter mottagning/granskning/kontering går fakturan
till slutattest.
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Kontroller (OBS)
Följande kontroll- och attestmoment skall i tillämpliga delar utföras, både 
vad det gäller kostnader och intäkter:

 1. - Prestation och kvalitet, kontroll av att varan eller tjänsten har mottagits 
eller levererats och håller avtalad kvalitet

 

 2. - Pris och villkor, kontroll av pris, betalnings- och leveransvillkor mot avtal, 
beställning, taxa, bidragsregler eller motsvarande

 

 3. - Beställning, kontroll av att inköp gjorts i enlighet med upphandlingspolicy 
och ramavtal

 

 4. - Beslut, kontroll av att behöriga beslut finns och att medel finns 
budgeterat

  

5. - Behörighet, kontroll av att nödvändiga kontrollmoment har utförts av 
behöriga personer

6. - Kontering, kontroll av att konteringen är korrekt
7. - Formalia, kontroll av att verifikationen uppfyller krav enligt lagstiftning och 

god redovisningssed 
Mottagning, granskning och kontering av fakturor slås ihop till en kontroll, 
men kan utföras av flera personer var för sig. Efter 
mottagning/granskning/kontering går fakturan till slutattest.

Bokskogens Hem 
2. Pris: OK

3. Avtal: OK

3. Upphandlat: Ja

4. Beslut och Budget: Beslut finns, Budget får Isabell svara för

Kurera hem
2. Pris: OK

3. Avtal: OK

3. Upphandlat: Ja

4. Beslut och Budget: Beslut finns, Budget får Isabell svara för
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Nytida Davsjö
2. Pris: OK

3. Avtal: OK

3. Upphandlat: Ja

4. Beslut och Budget: Beslut finns, Budget får Isabell svara för

Placeringen är avslutad

Humana, Ungdomshemmet Hajstorp
2. Pris: OK

3. Avtal: OK

3. Upphandlat: Ja

4. Beslut och Budget: Beslut finns, Budget får Isabell svara för

Placeringen är avslutad

Arlövsgården
2. Pris: OK

3. Avtal: OK

3. Upphandlat: Ja

4. Beslut och Budget: Beslut finns, Budget får Isabell svara för

Almaröd AB
2. Pris: OK

3. Avtal: OK, men behöver nytt avtal för VT 2019

3. Upphandlat: Ja

4. Beslut och Budget: Beslut finns, Budget får Isabell svara för

Humana Baggium Vård och Behandling, Boendet Nenya
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2. Pris: OK

3. Avtal: Är på gång

3. Upphandlat: Ja

4. Beslut och Budget: Beslut finns, Budget får Isabell svara för

Vitae Omsorg Konsulentstött familjehem
2. Pris: OK

3. Avtal: OK på en av killarna, saknar avtal på den andra killen

3. Upphandlat: Nej

4. Beslut och Budget: Beslut finns, Budget får Isabell svara för

Bor bara en ungdom kvar.

 Amplexo Konsulentstött familjehem
2. Pris: OK

3. Avtal: OK

3. Upphandlat: Nej

4. Beslut och Budget: Beslut finns, Budget får Isabell svara för

Placeringen är avslutad.

Villa Sofia
2. Pris: Finns inget pris på vårt avtal

3. Avtal: OK

3. Upphandlat: Nej

4. Beslut och Budget: Beslut finns, Budget får Isabell svara för
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Barn och utbildning, Stöd och 
omsorg
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Carl-Henrik Andersson
Nämndssekreterare
Direkt 0417-180 14
Mobil 0709-95 80 14
carl-
henrik.andersson@tomelilla.se

Tomelilla den 28 maj 2019 Dnr FN 2018/110

Familjenämnden

Intern kontrollplan för individ och 
familjeverksamheten 2019 - resultat för första 
tertialet

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden lägger uppföljningen av den interna kontrollplanen för 
Individ- och familjeverksamheten avseende första tertialet 2019 till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Familjenämnden antog den 19 december 2018 (Fn 112/2018) intern 
kontrollplan för Individ- och familjeverksamheten inför år 2019.

Kontrollplanen upptar moment i rutinerna för:
- Granskningsattest fakturor
- Individuell bedömning, försörjningsstöd
- Barnets delaktighet
- Placeringar av barn/unga

Kvalitetschef Christel Nilsson har sammanställt förvaltningens 
uppföljning av den interna kontrollplanen avseende Individ- och 
familjeverksamheten för första tertialet 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndssekreterare Carl-Henrik Andersson 2019-05-28
Tjänsteskrivelse kvalitetschef Christel Nilsson Intern kontrollplan Individ- 
och familj 2019. Resultat tertial 1 år 2019.
Sammanställning kontrollerade leverantörsfakturor IFO tertial 1 år 2019. 
Ekonom Adnan Elkaz 2019-05-29.
Underlag kontrollerade leverantörsfakturor IFO tertial 1 år 2019. Ekonom 
Adnan Elkaz 2019-05-29.
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Individ och familjeomsorg

Carl-Henrik Andersson
Nämndssekreterare

Beslutet skickas till:

Familjenämnden
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Intern Kontrollplan Familjenämnden 2019 Ären-
de Fn 2018/110

Resultat Individ och familj första tertialen 2019 

Matris 
nr

Process/
rutin/
system

Kontrollmoment/ 
vad ska göras 

Ansvarig/
kontroll-
metod

Resultat Tertial 1      

1 Granskning-
sattest fak-
turor

Att avtal finns på 
leverantörsfakturor 
samt attesteras

Ekonom/
stickprov

Under perioden har 10 stickprov 
granskats och avtal fanns på 
samtliga leveransfakturor.

2 Individuell 
bedömning,
försörj-
ningsstöd

Har barnperspektivet
beaktats vid 
helavslag av
försörjningsstöd?

Enhetschef 
/stickprov 12 
ärende/tertial

Urval: 12 slumpvis utvalda 
helavslag ekonomiskt bistånd 

I 12 av 12 helavslag har barnper-
spektivet beaktats.

3 Barnets 
delaktighet

Har barnet kommit 
till tals i utredningar 
enligt SoL 11 kap 
10 §?

Enhetschef/ 
stickprov 12 
ärende/tertial

I 11 av 12 utredningar har bar-
nets röst och vilja kommit fram 
genom barnsamtal, alternativ vid 
riktigt små barn gjorts noggran-
na observationer av barnet i oli-
ka situationer. 

4 Placeringar 
av 
barn/unga

Genomgång av;
- Finns tydligt upp-
drag?
- Har andra insatser 
prövats före place-
ring?
- Beslut registrerat i
verksamhetssystemet
- Avtal tecknat

Enhetschef 
/utdrag i 
verksamhets-
systemet
Samtliga nya 
placeringar/ 
tertial

8 nya placeringar under perio-
den.
7 av 8 placeringar finns tydligt 
uppdrag.
6 av 8 har insatser prövats innan. 
2 var ej möjligt att pröva innan.
7 av 8 har registrerats i verksam-
hetssystemet
8 av 8 har tecknade avtal.

.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
8 maj 2019

Justerandes sign

Ksau § 118 Dnr KS 2019/20

Energi- och klimatplan för Tomelilla kommun 2019-
2025

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att skicka förslag till energi- och 
klimatplan för Tomelilla kommun 2019-2025 på remiss till familjenämnden, 
vård och omsorgsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, byggnadsnämnden 
och kultur- och fritidsnämnden.

Ärendebeskrivning
Nu gällande energi- och klimatstrategi för Tomelilla kommun beslutades 
2010 och sträckte sig framtill 2015. Framtagande av en ny plan har inväntat 
antagandet av den nya Översiktsplanen. Den energi- och klimatplan som nu 
ska tas fram ska riktar sig till Tomelilla kommunförvaltning och dess helägda 
bolag. 

Planen kommer att innefatta en strategi och en handlingsplan för energi och 
klimatarbetet 2019-2025. Syftet är att ha en övergripande syn på energi- och 
klimatarbetet med fokus på hållbar utveckling, där alla tre aspekterna av 
socialt, ekonomiskt och ekologiskt är beaktade. 
Styrgrupp för arbetet är samhällsbyggnadsnämnden.

Förvaltningens förslag till beslut
Att skicka förslag till energi- och klimatplan för Tomelilla kommun 2019-
2025 på remiss till de politiska nämnderna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse hållbarhetsstrateg Ida Abrahamsson, handlingsid: Ks 
2019.1485.
Utkast Energi- och klimatplan för Tomelilla kommun 2019-2025, 
handlingsid: Ks 2019.1486.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
8 maj 2019

Justerandes sign

§ 118 forts.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 26/2019:
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger förvaltningen i uppdrag att ta fram 
förslag på ny energi- och klimatplan för Tomelilla kommun för åren 2019-
2025.
_________

Beslutet skickas till:
Familjenämnden
Vård och omsorgsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Byggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Hållbarhetsstrateg Ida Abrahamsson
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ENERGI- OCH 
KLIMATPLAN 

TOMELILLA 
KOMMUN 

2019–2025

DAGS ATT AGERA...

Klimatfrågan är akut och vi börjar se effekterna av 
ett förändrat klimat. Sommaren 2018 gick till 
historien som den varmaste sedan 
temperaturmätningarna började för 260 år sedan 
och följderna blev torka, uteblivna skördar och 
bränder. 

Tiden för handling och åtgärder är nu och 
kommunen har ett stort ansvar i att leda arbetet 
och visa vägen. 

Tomelilla ska bli en fossilbränslefri och 
klimatneutral kommun. 

Så här gör vi...
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förtydligas. 
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Energi- och klimatplan för Tomelilla 
kommun 2019–2025  
Inledning
Tomelilla kommun har ett övergripande mål för sitt energi- och klimatarbete att bli fossilfria när 
det gäller uppvärmning, el, och transporter. Kommunen har under flera år arbetet på olika sätt 
för att uppnå målet och arbetet har delvis finansierats genom olika projektpengar. Satsningarna 
har gett minskade utsläpp av växthusgaser, minskad energianvändning och ökad kompetens om 
det interna arbetet med frågorna. Den senaste energi- och klimatstrategin beslutades 2010 och 
framtill nu har arbetet drivits enligt den strategin, samt andra efterföljande dokument såsom 
miljömålsdokument och Översiktsplan. 

Syfte
Syftet är att belysa de utmaningar som finns, samt definiera viljeinriktning och mål för energi- och 
klimatarbetet. Tillsammans arbetar vi för en hållbar framtid där fossil energi är utbytt mot mer 
miljövänliga alternativ, förbrukningen måste minskas genom effektivisering och miljöpåverkan 
måste begränsas.

Statligt stöd till energieffektivisering i kommuner och landsting
Kommunen var delaktig i energimyndighetens projekt under åren 2010 - 2014 som gav bidrag till 
att arbeta internt med kommunernas energieffektivisering. Under projektperioden arbetade 
förvaltningen, där samhällsbyggnadsverksamheten var drivande, med energieffektivisering där 
främsta fokus var fordon, resor och fastighetsdrift.

I arbetet med energieffektiviseringsstödet började förvaltningen sammanställa statistik över den 
egna förbrukningen av fjärrvärme, el, drivmedel och personresor. En statistik som nu ger stort 
stöd för uppföljning och vidare arbete. 

Energianvändningen minskade och fordonsparken har till stor del uppdaterats från bensin och 
diesel till biogas och laddhybrider, uppvärmningen är nästintill fossilfri och elen är miljömärkt. 

Utmaning 100% fossilbränsle fritt Skåne
Tomelilla kommun har antagit utmaningen 100% fossilbränsle fritt Skåne 2020 och inom ramen 
för utmaningen har förvaltningen deltagit i projektet 100% fossilbränslefria kommuner som 
avslutades våren 2019. Projektets övergripande mål var att de deltagande kommunerna skulle 
minska sin användning av fossil energi till en minimal nivå, med minskade utsläpp av 
växthusgaser som följd, och de deltagande kommunerna influerade andra samhällsaktörer att 
minska sin användning av fossil energi. 

Resultat från projektet presenteras på klimatsamverkan Skånes hemsida. 

Ansvar och uppföljning 
Dokumentansvarig politisk instans är kommunstyrelsen.
Utvecklingschefen är dokumentansvarig och ansvarar för uppföljning av dokumentet 
Uppföljning en gång per mandatperiod eller oftare vid behov.
Alla ledare ansvarar för att planen bryts ned och realiseras i verksamheten.
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Verksamhetscheferna ansvarar för att den följs upp på verksamhetsnivå i samband med 
tertialrapportering. Alla ledare och medarbetare har ett personligt ansvar för att energi- och 
klimatplanen efterlevs.

Målgrupp, kopplingar och avgränsningar 
Åtgärderna i planen berör den kommunala förvaltningen, de kommunala hel- och delägda 
bolagen samt till viss del invånarna i Tomelilla kommun. 

Parisavtalet 
Det globala klimatavtalet, ”Parisavtalet” trädde i kraft i november 2016. Kärnan i avtalet är att 
minska utsläppen av växthusgaser, samt stödja de som drabbas av klimatförändringarnas effekter. 

Liksom Kyotoprotokollet är Parisavtalet kopplat till klimatkonventionen, UNFCCC, som är ett 
internationellt avtal under FN. Av de 197 länderna som är parter till konventionen har 194 skrivit 
under Parisavtalet. Hittills (april 2017) har 141 av dessa ratificerat avtalet och därmed blivit parter 
till det. Några av de viktigaste punkterna i avtalet är:

 Hålla den globala uppvärmningen under två grader, men helst under 1,5 grader
 Öka ambitionerna efter hand, avstämning var femte år
 Stöd från industrialiserade länder till utvecklingsländer

Mer information om parisavtalet finns på naturvårdsverkets hemsida. 

Agenda 2030 och de 17 hållbarhetsmålen
Den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer Agenda 2030 med dess 17 
globala mål för hållbar utveckling. Framtill år 2030 ska världen ledas mot en hållbar och rättvis 
framtid. Sverige ska vara ledande i genomförandet av Agenda 2030 , på hemmaplan och globalt. 
Sverige ska transformeras till världens första fossilfria välfärdsland. Agenda 2030 är en 
angelägenhet för hela samhället, alla ska vara med och ingen ska lämnas utanför. För att uppnå 
det krävs kommunernas delaktighet och engagemang.

Energi- och klimatplanen för Tomelilla 2019-2025 möter olika delmål i Agenda 2030, följande 
globala hållbarhetsmål är viktiga för arbetet med energi- och klimat. 

 Mål 7 Hållbar energi för alla 
 Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 
 Mål 11 Hållbara städer och samhälle
 Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion 
 Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna 

Hållbarhetsarbetet berör alla aspekter av de sociala, 
ekonomiska och miljömässiga, som offentlig aktör 
finns ett ansvar och en uppgift att agera föregångare i 
klimatomställningen och göra det lätt för företagare 
och invånare att agera klimatsmart och hållbart. 
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Nationella, regionala och kommunala mål
Det finns ett flertal nationella och regionala mål som berör arbetet med energi- och klimatplanen 
för Tomelilla, nedan redovisas de mål som planen ska bidra till att uppnå. 

Nationella och övergripande mål 
De 16 nationella miljömålen, Regeringens klimatpolitiska ramverk och dess klimatmål samt 
Länsstyrelsen klimatmål för Skåne till år 2030 genomsyrar arbetet med energi- och klimatplanen. 

Sveriges Klimatmål
Riksdagen har antagit ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige som innehåller nya klimatmål, en 
klimatlag och ett klimatpolitiskt råd. Det klimatpolitiska ramverket består av tre delar: klimatlag, 
klimatmål och ett klimatpolitiskt råd. Nedan redovisas Sveriges klimatmål; 

• Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att 
därefter uppnå negativa utsläpp. 

• Utsläppen i Sverige i de sektorer som kommer att omfattas av EU:s 
ansvarsfördelningsförordning, bör senast år 2030 vara minst 63 procent lägre än utsläppen 
1990 och minst 75 procent lägre år 2040. (främst från transporter, arbetsmaskiner, mindre 
industri- och energianläggningar, bostäder och jordbruk). 

• Utsläppen från inrikes transporter, utom inrikes flyg, ska minska med minst 70 procent senast 
år 2030 jämfört med 2010. 

Klimatmål för Skåne till år 2030
Länsstyrelsen Skåne har tillsammans med Region Skåne och Kommunförbundet Skåne, inom 
ramen för Klimatsamverkan Skåne, tagit fram en klimat- och energistrategi för Skåne. Strategin 
beslutades juni 2018 och innehåller regionala klimatmål för Skåne till år 2030;

• Utsläppen av växthusgaser i Skåne ska vara minst 80 procent lägre än år 1990.

• Utsläppen av växthusgaser från konsumtion i Skåne ska vara högst 5 ton 
koldioxidekvivalenter per person och år.

• Energianvändningen i Skåne ska vara minst 20 procent 
lägre än år 2005 och utgöras av minst 80 procent 
förnybar energi.

• Andelen resor som görs med cykel eller gång ska vara 
minst 30 procent och andelen resor som görs med 
kollektivtrafik ska vara minst 28 procent av det totala 
antalet resor i Skåne.

• Utsläppen av växthusgaser från transporter i Skåne ska 
vara minst 70 procent lägre än år 2010.
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Tomelilla – Tillsammans för en fossilfri 
och klimatneutral kommun 2025

Vart vill vi och vart ska vi?   
Tomelilla kommun har som målbild att bli en fossilbränslefri och 
klimatneutral kommun 2025, förvaltning, näringsliv och invånare är alla 
viktiga aktörer i arbetet och tillsammans arbetar vi med åtgärder och 
handlingar som leder oss framåt. 

Klimatkompensering
För att stävja resor med flyg och egen bil i tjänst inrättas en intern 
klimatkompenseringsfond, där pengarna går till interna klimatsatsningar 
såsom inköp av elcyklar, samt företagskort till kollektivtrafik. 

Tomelilla ska uppnå en hållbar utveckling genom att vara en aktör att 
räkna med och är i framkant gällande digitalisering och innovation. Vi ska 
identifiera och arbeta med våra styrkor, utmaningar och vi vågar pröva 
nya lösningar. 

Handlingsplan
Verksamheterna ska i handlingsplanen till energi- och klimatstrategin 
fastställa hur fokusområdena och målbilden i strategin ska uppnås. Med 
fokus på ambition och konkreta åtgärder för perioden 2019–2025. 

Med fokus på... 
Tillsammans ska vi fokusera på följande område för att uppnå 
viljeriktningen med energi- och klimatstrategin. 

Medveten förebild, 
Genom att aktivt och målmedvetet arbeta för att minska förvaltningens 
klimatpåverkan agerar kommunen som offentlig förebild. 

Hållbar mobilitet
Genom att arbeta för fossilfria energieffektiva transporter, ändrade 
resvanor samt bra och tillgänglig kollektivtrafik. Där utveckling av 
cykelvägar, samordnade transporter och fossilfria alternativ är i fokus. 

Ökad energieffektivitet och energiproduktion, 
Genom minskad energiåtgång, ökad andel förnybar energi, med 
klimatsmart planering där effektiva och fossilfria fastigheter är i fokus. 

Cirkulär konsumtion
Genom upphandling med ett cirkulärt fokus på mat, energi, material och 
avfall.

Starkt klimatsmart näringsliv, 
Genom att tillsammans underlätta och ge förutsättningar för ett hållbart 
och starkt näringsliv. Där starka samverkansmiljöer skapas och en hållbar 
utveckling med energi och klimat i fokus är en naturlig del.  

Klimatförändringarna i 
samhället påverkar vår 
förmåga till försörjning 
och självhushållning. I en 
landsbygdskommun som 
Tomelilla krävs en 
omställning och 
anpassning till det 
förändrade klimatet för 
att säkerställa kommunens 
attraktivitet. Här finns 
möjligheter till 
företagande och 
branschutveckling för att 
möta behovet av 
omställning. Cirkulär 
ekonomi och hushållande 
av resurser är en 
förutsättning för tillväxt. 

Tomelilla måste hantera 
klimatförändringarnas 
effekter i samhället på ett 
långsiktigt hållbart sätt. 

Utmaning...

 Att bli en 
fossilbränslefri och 
klimatneutral 
kommun 

 Att hantera och 
minimera direkta 
effekter och risker till 
följd av ett förändrat 
klimat

 Att ställa om till 
cirkulär ekonomi

 Att undersöka och 
presentera möjligheter 
för branschutveckling 
och företagande 

SAXAT UR 
OMVÄRLDSANALYSEN
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens individ- och 
familjeutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
3 juni 2019

Justerandes sign

Fnifu § 94 Dnr FN 2019/1

Redovisning av anmälningsärenden - Fnifu

Familjenämndens individ- och familjeutskotts beslut
Familjenämndens individ- och familjeutskott lägger redovisning av 
anmälningsärenden till handlingarna.  

Ärendebeskrivning
Kostnader för familjehem under maj månad 2019
33 barn har bott i familjehem till en kostnad av 821 364 kronor fördelat 
enligt följande: 
Arvode: 542 040 kronor
Omkostnadsersättning: 109 015 kronor
Personalkostnad: 170 309 kronor
5 ensamkommande barn har bott i familjehem. Dessa kostnader är inte 
medräknade då kommunen erhåller kostnadstäckning för dessa från 
Migrationsverket. 

Familjehem
27 barn från 21 familjer är placerade i 24 familjehem. 

Särskild förordnad vårdnadshavare: 
7 barn från fem familjer placerade i 6 familjehem.

Ensamkommande barn i familjehem/jourhem: 
5 barn från fem familjer placerade i 4 familjehem.

Kostnader för instutionsplaceringar under maj månad 2019
Barn: 936 610 kronor
Extern öppenvård: 33 384 kronor

Domar och beslut april till maj 2019

- Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad 14 maj 2019.
Mål nr. 14796-18. Handlingsid Fn 2019.1615
Överklagat avslag avseende bistånd enligt socialtjänstlagen.
Överklagan avslås.
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens individ- och 
familjeutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
3 juni 2019

Justerandes sign

Fnifu § 94 forts.

- Domslut från Ystads Tingsrätt meddelad 9 maj 2019 Mål nr.              
B 3200-18 Handlingsid. Fn 2019.1529
Dom meddelad i mål rörande narkotikabrott.

- Domslut från Kammarrätten i Göteborg meddelad 14 maj 2019 Mål 
nr. 1699-19 Handlingsid. Fn 2019.1528
Överklagat avgörande avseende beredande av vård av unga: fråga om 
avskrivning.
Kammarrätten skriver av målet.

- Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad 9 maj 2019. Mål 
nr 12194-18. Handlingsid Fn 2019.1441
Överklagat avslag avseende bistånd enligt socialtjänstlagen. 
Överklagan avslås. 

- Domslut från Kammarrätten i Göteborg meddelad 25 april 2019
Mål nr. 1316-19 Handlingsid. Fn 2019.1305
Överklagat avgörande avseende beredande av vård av unga: fråga om 
avskrivning.
Kammarrätten skriver av målet.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämndens individ- och familjeutskott lägger redovisning av 
anmälningsärenden till handlingarna.  

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, assistent Zenitha Thulin, 2019-05-24.
Bilaga Kostnader för placeringar och familjehem maj 2019 Handlingsid Fn 
2019.1663

_________

Beslutet skickas till:
Familjenämnden 
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1 (1)

Barn och utbildning, Stöd 
och omsorg
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro 5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Billy Nielsen
Nämndsekreterare
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
billy.nielsen@tomelilla.se

Tomelilla den 20 juni 2019 Dnr FN 2019/1

Familjenämnden

Redovisning av anmälningsärenden
Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar att lägga anmälningsärende till handlingarna

Ärendebeskrivning

1. Underrättelse från Polismyndigheten i Skåne län, dnr 5000-
K593504-19, den 16 maj 2019, handlingsid: Fn 2019.1611.
Polisanmälan angående skadegörelse vid Brösarps skola. 
Förundersökning inleds ej. Går ej att utreda.

2. Beslut från Skolinspektionen, dnr 2019.4431, den 23 maj 2019, 
handlingsid: Fn 2019.1649.
Uppföljningsbeslut efter anmälan till Tomelilla kommuns 
klagomålshantering för utredning eventuella åtgärder.
Skolinspektionen avslutar ärendet. Tomelilla kommun har utrett 
klagomålet.

3.  Meddelande från Sverige kommuner och landsting. Utlysning av 
medel till skolor att förebygga kränkande behandling , den 3 juni 
2019, handlingsid: Fn 2019.1738.

4. Beslut från Skolverket om fastställande av bidragsramar avseende 
statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 2020., 
dnr 8.1.2-2019:960, den 13 juni 2019, handlingsid: Fn 2019.1912.
Tomelilla kommun tilldelas 5011031 kr. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, sekreterare Billy Nielsen, 2019-06-20
Avdelning
Billy Nielsen
Nämndsekreterare
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