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Diarienr Sidnr

1 Val av justerare och tidpunkt för justering
2 Ändringar av dagordningen
3 Dialoger och informationsärenden 2019 2019/2
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utbildningsverksamheten
5 Information från individ- och familjeverksamheten
6 Presentation av samarbetet mellan polis och 
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7 Utbildning och information Internkontrollplan
8 Barn- och elevresurs 2020 (Skolpeng) 2019/95 3 - 4
9 Familjenämndens sammanträdestider 2020 2019/104 5 - 8
10 Delegeringsregler för familjenämnden 2019-2022 2019/8 9 - 52
11 Ekonomisk uppföljning familjenämnden januari-

oktober 2019
2019/52 53 - 59

12 Samverkansavtal om familjerådgivning för SÖSK-
kommuner

2019/100 60 - 65

13 Yttrande till JO gällande anmälan mot skolsköterska, 
dnr 1931-2019

2019/97 66

14 Läsårstider 2020/2021 2019/102 67 - 70
15 Antal barn per tjänst i förskola 15 oktober 2019 2019/101 71 - 72
16 Yttrande till Justitieombudsmannen angående 

ärende 1931-2019
2019/105 73 - 75

17 Prövning att fullgöra skolplikt på annat sätt, HAM 2019/88
18 Prövning att fullgöra skolplikt på annat sätt, HAM 2019/94
19 Prövning att fullgöra skolplikt på annat sätt, elev 

MKA
2019/90

20 Prövning att fullgöra skolplikt på annat sätt, MKA 2019/91
21 Redovisning av anmälningsärenden 2019 - Fnifu 2019/1
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens utbildningsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
7 november 2019

Justerandes sign

Fnuu § 61 Dnr FN 2019/95

Barn- och elevresurs 2020 (Skolpeng)

Familjenämndens utbildningsutskotts beslut
Familjenämndens utbildningsutskott beslutar överlämna ärendet till 
familjenämnden utan förslag på beslut.

Ärendebeskrivning
Bidrag från hemkommunen till fristående förskola, pedagogisk omsorg, 
förskoleklass, grund- och grundsärskola samt fritidshem regleras i 8 kap 18-
24 §§, 9 kap. 19-22 §§, 10 kap. 37-39 §§, 11 kap. 36-38 §§ respektive 14 kap. 
15-17 §§ Skollagen (2010:800). I 14 kap. Skolförordningen (2011:185) finns 
närmare bestämmelser om bidrag till enskilda huvudmän för dessa 
verksamheter.

Av 14 kap. 1 § Skolförordningen (2011:185) framgår bland annat följande: 
Ett bidrag till enskilda huvudmän för grundskola ska fastställas per 
kalenderår. Bidraget ska grunda sig på hemkommunens budget för det 
kommande budgetåret och beslutas före kalenderårets början. För 
barn/elever som börjar i utbildning eller annan pedagogisk verksamhet under 
kalenderåret ska hemkommunen besluta bidraget omgående.

Avstämning av antal ersättningsberättigade barn och elever sker den 15:e 
varje månad. Verksamheterna erhåller därefter en tolftedel av den fastställda 
resursen per månad för de barn/elever som fanns i verksamheten vid 
respektive mätdatum. Ingen skillnad görs mellan den kommunala 
verksamheten och verksamhet med annan huvudman. I det fall 
verksamheterna lämnat felaktigt underlag för utbetalning av bidrag och för 
mycket bidrag erhållits ska det återbetalas. Har felaktigt bidrag betalats ut på 
grund av utbildningskontorets försumlighet ska detta snarast rättas till.

Skolchefen uppger att information om den socioekonomiska fördelningen 
kommer att ges på familjenämndens sammanträde den 22 november, att 
utredningsbeslut om OB-förskolan togs på kommunfullmäktiges 
budgetsammanträde den 4 november samt gör ett medskick till nämndens 
ledamöter att förbereda sig i sina grupper i frågan till mötet den 22 
november.
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens utbildningsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
7 november 2019

Justerandes sign

§ 61 forts

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämndens utbildningsutskott beslutar överlämna ärendet till 
familjenämnden utan förslag på beslut.

Beslutsunderlag
Familjenämnden § 88/2019, handlingsid: FN 2019.3647

Tidigare behandling
Fnuu § 51/2019, handlingsid: FN 2019.3459
Fn § 88/2019, handlingsid: FN 2019.3647

_________

Beslutet skickas till:

Familjenämnden
Ulrika Ahrlin, biträdande skolchef
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens utbildningsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
7 november 2019

Justerandes sign

Fnuu § 67 Dnr FN 2019/104

Familjenämndens sammanträdestider 2020

Familjenämndens utbildningsutskotts beslut
Familjenämndes individ- och familjeutskott beslutar föreslå familjenämnden 
att fastställa sammanträdestider 2020 för familjenämnden, familjenämndens 
individ- och familjeutskott, samt familjenämndens utbildningsutskott i 
enlighet med vad som framgår av ärendebeskrivningen.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har tagit fram ett preliminärt förslag till sammanträdestider 
2020 för familjenämnden och dess utskott enligt följande:

Familjenämndens möten föreslås börjar kl. 08.30 på fredagar den 31 januari, 
28 februari, 27 mars, 24 april, 29 maj, 26 juni, 28 augusti, 25 september, 23 
oktober, 27 november och 18 december.

Familjenämndens individ- och familjeutskott föreslås börja kl. 14.00 på 
måndagar den 13 januari, 10 februari, 9 mars, 6 april, 4 maj, 8 juni, 6 juli, 10 
augusti, 7 september, 5 oktober, 9 november och 7 december.

Familjenämndens utbildningsutskott föreslås börja kl. 08.30 på torsdagar den 
16 januari, 13 februari, 12 mars, 9 april, 7 maj, 11 juni, 13 augusti, 10 
september, 8 oktober, 12 november och 10 december.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämndes individ- och familjeutskott beslutar föreslå familjenämnden 
att fastställa sammanträdestider 2020 för familjenämnden, familjenämndens 
individ- och familjeutskott, samt familjenämndens utbildningsutskott i 
enlighet med vad som framgår av ärendebeskrivningen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Thomas Lindberg, kommunsekreterare, handlingsid: FN 
2019.3722
_________

Beslutet skickas till:
Familjenämnden
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1 (2)

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:

Thomas Lindberg
Kommunsekreterare
Direkt 0417-180 00
Mobil AnsvarigMobil
thomas.lindberg@tomelilla.se

Tomelilla den 15 november 2019 Dnr FN 2019/104

Familjenämnden

Tjänsteskrivelse 2019-11-15

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämndes individ- och familjeutskott beslutar föreslå 
familjenämnden att fastställa sammanträdestider 2020 för familjenämnden, 
familjenämndens individ- och familjeutskott, samt familjenämndens 
utbildningsutskott i enlighet med vad som framgår av 
ärendebeskrivningen.

Ärendebeskrivning
Sedan den 23 oktober fallit bort som sammanträdesdatum i förvaltningens 
tjänsteskrivelse samt i individ- och familjeutskottets förslag till beslut till 
familjenämnden, Fnifu § 182/2019, föreslås familjenämnden besluta enligt 
reviderat förslag enligt nedan, tillika familjenämndens utbildningsutskotts 
förslag till beslut.

Familjenämndens möten föreslås börjar kl. 08.30 på fredagar den 31 
januari, 28 februari, 27 mars, 24 april, 29 maj, 26 juni, 28 augusti, 25 
september, 23 oktober, 27 november och 18 december.

Familjenämndens individ- och familjeutskott föreslås börja kl. 14.00 på 
måndagar den 13 januari, 10 februari, 9 mars, 6 april, 4 maj, 8 juni, 6 juli, 
10 augusti, 7 september, 5 oktober, 9 november och 7 december.

Familjenämndens utbildningsutskott föreslås börja kl. 08.30 på torsdagar 
den 16 januari, 13 februari, 12 mars, 9 april, 7 maj, 11 juni, 13 augusti, 10 
september, 8 oktober, 12 november och 10 december.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Thomas Lindberg, 2019-11-15
Fnifu § 182/2019, handlingsid: FN 2019.3765
Fnuu § 67/2019, handlingsid: FN 2019.3807
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Familjenämnden centralt/övergripande

Thomas Lindberg
Kommunsekreterare

Beslutet skickas till:

Thomas Lindberg, kommunsekreterare
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens individ- och 
familjeutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
7 november 2019

Justerandes sign

Fnifu § 182 Dnr FN 2019/104

Familjenämndens sammanträdestider 2020

Familjenämndens individ- och familjeutskotts beslut
Familjenämndes individ- och familjeutskott beslutar föreslå familjenämnden 
att preliminärt fastställa sammanträdestider 2020 för familjenämnden, 
familjenämndens individ- och familjeutskott, samt familjenämndens 
utbildningsutskott i enlighet med vad som framgår av ärendebeskrivningen.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har tagit fram ett preliminärt förslag till sammanträdestider 
2020 för familjenämnden och dess utskott enligt följande:

Familjenämndens möten föreslås börjar kl. 08.30 på fredagar den 31 januari, 
28 februari, 27 mars, 24 april, 29 maj, 26 juni, 28 augusti, 25 september, 27 
november och 18 december.

Familjenämndens individ- och familjeutskott föreslås börja kl. 14.00 på 
måndagar den 13 januari, 10 februari, 9 mars, 6 april, 4 maj, 8 juni, 6 juli, 
10 augusti, 7 september, 5 oktober, 9 november och 7 december.

Familjenämndens utbildningsutskott föreslås börja kl. 08.30 på torsdagar den 
16 januari, 13 februari, 12 mars, 9 april, 7 maj, 11 juni, 13 augusti, 10 
september, 8 oktober, 12 november och 10 december.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämndes individ- och familjeutskott beslutar föreslå familjenämnden 
att preliminärt fastställa sammanträdestider 2020 för familjenämnden, 
familjenämndens individ- och familjeutskott, samt familjenämndens 
utbildningsutskott i enlighet med vad som framgår av ärendebeskrivningen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Thomas Lindberg, kommunsekreterare, handlingsid: FN 
2019.3722
  _________

Beslutet skickas till:
Familjenämnden
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens individ- och 
familjeutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
7 november 2019

Justerandes sign

Fnifu § 183 Dnr FN 2019/8

Ändring i delegeringsregler för familjenämnden 2019-
2022

Familjenämndens individ- och familjeutskotts beslut
Familjenämndens individ- och familjeutskott beslutar föreslå familjenämnden 
att anta ändringar i delegeringsregler, handlingsid: Fn 2019.xxx med de 
ändringar och tillägg som diskuterades på mötet.

Ärendebeskrivning
En översyn av familjenämndens delegeringsregler har gjorts. De flesta 
ändringarna är inom individ och familjeverksamhetens område där vissa 
förändringar i delegat föreslås. Utöver dessa föreslås också delegaten 
verksamhetschef bytas mot socialchef respektive skolchef då detta är de 
tjänstetitlar som används och att då ha en annan titel i delegeringsreglerna 
skapar onödig otydlighet. Ett kapitel med bestämmelser om upphandling har 
också tillkommit. Detta har tidigare hanterats via kommunstyrelsen men 
eftersom nämnderna har ansvaret för sina verksamheter bör de också ha 
ansvaret för sina upphandlingar. Verksamhetsövergripande upphandlingar 
kommer, liksom tidigare, att hanteras av kommunstyrelsen. Nivån på 
delegaten motsvarar huvudsakligen den nivå som motsvarande regler har i 
kommunstyrelsen.

Efter översyn av delegeringsreglerna föreslogs på mötet en del redaktionella 
ändringar och tillägg till familjenämndens möte den 22 november 2019.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar anta ändringar i delegeringsregler, handlingsid: Fn 
2019.xxx.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, enhetschef Pamela Lindqvist, handlingsid: FN 
2019.3673Delegeringsregler för Familjenämnden Mandatperioden 2019-
2022, handlingsid: Fn 2019.xxx.

________
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens individ- och 
familjeutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
7 november 2019

Justerandes sign

§ 183 forts

Beslutet skickas till:

Familjenämnden
Socialchef Viweca Thoresson
Skolchef Johan Holmqvist
KFS/Mary Nilsson
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TOMELILLA KOMMUN
KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

Nr C 19:6
 

FN § 4/2019, § 84/2019 Dnr FN 2019/8

Delegeringsregler för familjenämnden

Antagen av familjenämnden 8 januari 2019, FN § 4/2019.
Gäller från den 9 januari 2019.

Dokumentansvarig politisk instans: Familjenämnden
Dokumentansvarig tjänsteman: Skolchef samt socialchef

Uppföljning: vid byte av mandatperiod eller oftare vid behov.
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2

Allmänna riktlinjer för delegeringsbeslut

För att den löpande verksamheten ska fungera smidigt och effektivt fattas merparten av besluten ”på delegering”, som regel av anställd 
personal. Frågor om ansvar och delegering regleras i Kommunallagen - KL (SFS 2017:725). Följande text ger en sammanfattning av syftet 
med, och riktlinjer för, den delegerade beslutanderätten.

Begreppet delegering ska i detta fall noga skiljas från delegeringsbegreppet inom hälso- och sjukvården, där det avser en på yrkeskompetens 
och legitimation grundad delegeringsrätt beträffande medicinska arbetsuppgifter. Där gäller särskilda regler och författningar.
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3

1 ALLMÄNT

VERKSAMHETSANSVAR

Enligt 6 kap 6 § KL ska nämnderna, var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska också se till att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredsställande sätt.

DELEGERING

Enligt 6 kap 37 § KL får en nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på 
nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Familjenämnden har delegerat beslutanderätten för vissa ärenden till sina 
utskott. En mångfald av ärenden har delegerats till anställda. Vem som är delegat framgår av delegeringsförteckningen.

Det är alltså familjenämnden som bestämmer om vem, eller vilka, som ska fatta beslut på styrelsens/nämndens vägnar, och om vilka slags 
ärenden. Den som fattar beslut enligt delegering, d.v.s. på uppdrag av styrelsen/nämnden, gör det alltså som representant för 
styrelsen/nämnden. Som ”delegat” har man så väl rättighet som skyldighet att besluta i de ärenden som avses. Delegeringsrätten är knuten 
till den tjänst eller funktion som man innehar. Med stöd av 7 kap 6 § KL får förvaltningschef dock, om nämnden inte uttryckligen angett 
annat, rätten att vidaredelegera sin beslutanderätt. Även verksamhetschef och enhetschef har, om nämnden inte uttryckligen angett annat, 
rätt att vidaredelegera sin beslutanderätt. Alla beslut som fattas på delegation ska vara inom de av kommunfullmäktige antagna 
budgetramarna.

Om delegaten finner att ett ärende avviker från det normala bör delegaten överlämna ärendet med beslutsförslag till familjenämnden. Ett 
beslut som är fattat på delegering kan inte ändras av en överordnad chef eller av styrelsen/nämnden. Däremot kan familjenämnden dra in 
delegeringsrätten, om man är missnöjd med det sätt på vilket den utövas. Nämnden kan också besluta i ärende innan beslut har fattats på 
delegation.
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BESVÄR ÖVER BESLUT FATTADE AV DELEGAT

Nämnd eller överordnad chef är ingen besvärsinstans. Om ett beslut som är fattat på delegering överklagas (under förutsättning att det 
finns besvärsrätt), är det delegaten som ska ta ställning till om beslutet ska omprövas eller inte. (Överläggning med närmaste överordnade 
är dock lämpligt innan beslut fattas.) Vid besvär över ett beslut ska besvärsskrivelsen som regel lämnas till den myndighet (i detta fall 
representerar delegaten myndigheten) som fattat beslutet. Myndigheten avgör då om omprövning ska ske. Om omprövningen innebär att 
den klagandes önskemål bifalles helt, skickas ärendet inte vidare till besvärsinstansen (oftast förvaltningsrätten). Om ärendet endast delvis 
omprövas till den klagandes fördel, eller inte omprövas alls, ska besvärsskrivelsen skickas till besvärsinstansen tillsammans med ett yttrande 
från delegaten om skälen till detta. Yttrandet utformas av delegaten själv, efter samråd med sin närmaste överordnade.

VAD FÅR INTE DELEGERAS?

I kommunallagen finns också regler om delegeringsförbud (6 kap 38 §). I följande slags ärenden får beslutanderätten inte delegeras:

• Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet.
• Framställningar eller yttranden till fullmäktige.
• Yttranden med anledning av att beslut av nämnden i sin helhet, eller fullmäktige, har överklagats.
• Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
• Vissa ärenden som anges i vissa föreskrifter (t ex lag och författning)
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2. ANMÄLAN AV DELEGERINGSBESLUT

Beslut fattade med stöd av delegering ska anmälas per kalendermånad till familjenämnden.

Det åligger den som fattat beslutet att se till att en sammanställning av besluten eller kopia av beslutshandlingen kommer till 
familjenämndens kännedom. I många fall kan handlingen eller förteckningen sättas in i en pärm, som genom sekreterarens försorg ska 
finnas tillgänglig för ledamöterna i styrelsen. I andra fall ska listan eller handlingen utsändas med sammanträdeshandlingarna.
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3. ANDRA BESLUT

BESLUT AV VERKSTÄLLIGHETSKARAKTÄR

Gränsen mellan beslut efter delegering från nämnden och beslut, som närmast är en form av verkställighet, har betydelse för frågan om 
beslutet kan överklagas genom laglighetsprövning och om besluten måste anmälas till nämnden. Den gränsen kan inte dras med exakthet.

I regeringens proposition om ny kommunallag skrivs att med beslut avses varje ställningstagande där man väljer mellan olika alternativ och 
där vissa överväganden och bedömningar måste göras. Det framgår emellertid också att när det finns tydliga mål och riktlinjer kan 
ställningstaganden hänföras till verkställighet, även om de innefattar överväganden och bedömningar.
Praktiskt sett kan en mycket stor del av den kommunala verksamheten anses höra till området ren verkställighet, som inte är 
myndighetsutövning utan är löpande drift av verksamheten. I dessa frågor följer beslutanderätten oftast den anställning man innehar. Här 
behövs ingen uttrycklig delegering för att beslut ska kunna fattas. Dessa frågor är ofta reglerade i lagstiftning, avtal, attestregler och 
liknande. Hit hör t.ex. en mängd löpande beslut om inköp och beställningar i drifts- och investeringsbudget och de flesta löpande 
personalärenden.

ÄRENDEN I ÖVRIGT

Utöver delegeringsbeslut förekommer uppgifter, handlingar, domar, cirkulär, protokoll, korrespondens med mera där det är principiellt 
viktigt att styrelsens ledamöter tar del av informationen, eller informeras om att handlingen förekommer. Handlingen ska då anmälas under 
sammanträdespunkten ”Anmälningsärenden”.
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4. ADRESSAT FÖR DELEGERINGSBESLUT

Verksamhetschefens beslutanderätt begränsas till respektive verksamhetsområde.

Begreppet arbetsledning innefattar normalt nivåerna kommunchef, verksamhetschef och enhetschef. Beslutanderätten begränsas till 
respektive ansvarsområde.

Handläggares beslutanderätt begränsas till det normala ansvarsområdet enligt arbetsordning, befattningsbeskrivning eller på annat 
jämförbart sätt. Vid förfall för delegat (t.ex. vid semester, sjukdom eller jäv) gäller att beslutanderätten övertas av tillförordnad eller närmast 
överordnad. Vid förfall för ordförande övertas beslutanderätten av förste vice ordförande eller andre vice ordförande.

Vidaredelegering är tillåten för förvaltningschef (7 kap. 6 § KL). I Tomelilla kommuns organisation anses kommunchef, ekonomichef, och 
verksamhetschefer jämställda med förvaltningschef i kommunallagens mening.

Förutom delegerade ärenden som är angivna i delegeringsreglerna, får delegat även besluta i frågor som till art, vikt och omfattning är 
jämförbara med de ärenden som anges för delegaten, i den mån dessa inte delegerats till eller i övrigt åvilar annan.
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5 ÖVRIGT

Delegerad beslutanderätt ska normalt utnyttjas endast inom ramen för beviljade och tillgängliga anslag.

Beslutanderätt för externt rekryterade socialsekreterare, familjerättssekreterare och dödsbohandläggare inträder först efter 3 månaders 
tjänstgöring inom myndigheten. Undantag kan göras.
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6. FÖRKORTNINGAR

KL – Kommunallag (2017:725)

FL – Förvaltningslag (2017:900)

OSL – Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

FB – Föräldrabalk (1949:381)

SoL – Socialtjänstlag (2001:453)

SoF – Socialtjänstförordning (2001:937)

SOSFS – Socialstyrelsens författningssamling

LVM – Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall

LVU – Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

ÄktB- Äktenskapsbalk ((1987:230)

BrB – Brottsbalk (1962:700)

LUL – Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 

SL – Skollag (2010:800)

ÄB – Ärvdabalk (1958:637)
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. FIRMATECKNARE OCH UNDERTECKNINGSRÄTT

2. FÖRVALTNINGSÄRENDEN

3. SOCIALTJÄNST – EKONOMISKT BISTÅND

4. SOCIALTJÄNST – BARN OCH UNGA

5. SOCIALTJÄNST – VUXNA
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1 FIRMATECKNARE OCH 
UNDERTECKNINGSRÄTT

LAGRUM DELEGAT KOMMENTARER

1.1 Underteckna avtal, andra handlingar och 
skrivelser som beslutas av familjenämnden.

Familjenämndens ordförande 
med vice ordförandena som 
ersättare.
Socialchef
Skolchef

Inom sitt respektive 
verksamhetsområde

1.2 Underteckna avtal samt underteckna andra 
handlingar och skrivelser såsom Tomelilla 
kommuns firmatecknare.

Kommunstyrelsens 
ordförande eller 
kommunchefen var för sig.

1.3 Underteckna avtal samt underteckna andra 
handlingar och skrivelser i övrigt.
Delegeringen, som inte är reglerad i övrigt i 
dessa delegeringsregler, till verksamhetschef 
avser avtal m. m. till ett sammanlagt värde av 
högst 400 tkr och/eller högst 3 års löptid. För 
sammanlagt värde över 400 tkr och eller längre 
löptid än 3 år är kommunchefen delegat.

Kommunchef
Verksamhetschef 
Socialchef
Skolchef

Inom sitt respektive 
verksamhetsområde

1.4 Rätt att attestera fakturor följer av 
attestförteckningen.
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2 FÖRVALTNINGSÄRENDEN LAGRUM DELEGAT KOMMENTARER

2.1 Besluta att avslå en begäran om att få ta del av 
allmän handling eller att lämna ut allmän 
handling med förbehåll.

Kommunchef
Kanslichef
Verksamhetschef
Kvalitetschef
Skolchef

Beslut att lämna ut 
begärd allmän 
handling (efter 
sekretessprövning 
om sådan behövs) 
får anses vara 
verkställighet och 
hanteras av 
handläggare
Inom sitt respektive 
verksamhetsområde

2.2 Pröva om skrivelse med överklagande 
inkommit i rätt tid och avvisa för sent 
inkommit överklagande där beslut fattats av 
delegat (dock ej familjenämndens 
arbetsutskott).

45 § 1 st FL Delegaten i ursprungsbeslutet

2.3 Pröva om skrivelse med överklagande 
inkommit i rätt tid och avvisa för sent 
inkommit överklagande när beslut fattats av 
familjenämnden eller dess arbetsutskott.

45 § 1 st FL Verksamhetschef
Socialchef
Skolchef

Inom sitt respektive 
verksamhetsområde

2.4 Beslut huruvida omprövning ska ske och 
omprövning av beslut.

39 § FL Delegaten i ursprungsbeslutet Beslut huruvida 
omprövning ska ske 
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och omprövning av 
beslut

2.5 Yttrande i ärenden där ursprungsbeslutet 
fattats av delegat.

Delegaten i ursprungsbeslutet

2.6
Överklagande och yrkande om inhibition när 
förvaltningsdomstol ändrat nämndens beslut 
och detta beslut ursprungligen är fattat av 
delegat, samt avgivande av yttrande i ärenden 
enligt SoL, LVU, LVM där ursprungsbeslutet 
fattats av delegat.

10 kap 1-2 §§ SoL 
5 kap 2 § KL 
6 kap 37 § och 38 § p 
3 KL 
41 § LVU 
44 § LVM

Verksamhetschef
Socialchef
Skolchef

Inom sitt respektive 
verksamhetsområde

2.7 Överklagande och yrkande om inhibition när 
förvaltningsdomstol ändrat kommunens beslut 
och detta beslut ursprungligen är fattat av 
familjenämnden eller dess utskott, samt 
avgivande av yttrande i ärenden enligt SoL, 
LVU, LVM där ursprungsbeslutet fattats av 
familjenämndens eller dess arbetsutskott.

10 kap 1-2 §§ SoL 
6 kap 39 § KL

Det berörda utskottet
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3 SOCIALTJÄNST – EKONOMISKT BISTÅND LAGRUM DELEGAT KOMMENTARER
3.1 Beslut om ekonomiskt bistånd enligt riksnorm 

och riktlinjer
4 kap 1,2 och 3 §§ SoL Socialsekreterare

3.2 För den som har fått försörjningsstöd under 
sex månader i följd ska 25 procent av 
inkomsterna av anställning inte beaktas vid 
bedömningen av rätten till bistånd 

4 kap 1 b § SoL Socialsekreterare

3.3 Beslut om ekonomiskt bistånd utöver 
riksnorm och riktlinjer max 25 procent av 
basbeloppet

4 kap 1 och 2§§ SoL Enhetschef
1:e socialsekreterare

3.4 Beslut om ekonomiskt bistånd utöver 
riksnorm och riktlinjer max 50 procent av 
basbeloppet

4 kap 1 och 2§§ SoL Verksamhetschef
Socialchef

3.5 Beslut om ekonomiskt bistånd utöver 
riksnorm och riktlinjer över 50 procent.

4 kap 1 och 2§§ SoL Individ- och familjeutskottet

3.6 Beslut om övrigt bistånd enligt riktlinjer. 4 kap 2 § SoL Enhetschef Ex boende genom 
2:a handsavtal

3.7 Beslut om övrigt bistånd utöver riktlinjer. 4 kap 2 § SoL Individ- och familjeutskottet

3.8 Anvisa till praktik eller annan 
kompetenshöjande verksamhet.

4 kap 4 § SoL Socialsekreterare

3.9 Vägra eller nedsätta försörjningsstöd. 4 kap 5 § SoL Socialsekreterare

3.10 Beslut om skyddat boende. 4 kap 1 § SoL Enhetschef
1:e socialsekreterare
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3.11 Beslut att inleda utredning. 11 kap 1 § SoL Socialsekreterare

3.12 Beslut att avsluta utredning i övriga ärenden. 11 kap 1 § SoL Socialsekreterare

3.13 Beslut att återkräva ekonomiskt bistånd enligt 
4 kap 1 § SoL som utgått på felaktiga grunder.

9 kap 1 § SoL Enhetschef

3.14 Beslut att återkräva ekonomiskt bistånd enligt 
4 kap 1 § SoL.

9 kap 2 § SoL Enhetschef

3.15 Beslut om att underrätta försäkringskassan om 
att kommunen  ska uppbära ersättning enligt 
AFL.

17 kap. 1 § AFL, 
9 kap 2 § SoL

Enhetschef
1:e socialsekreterare

3.16 Beslut om att föra talan om ersättning hos 
Förvaltningsrätt om återkrav enligt 9 kap SoL.

9 kap 3 § SoL Verksamhetschef
Enhetschef 

3.17 Beslut om eftergift av ersättningsskyldighet 
enligt 9 kap SoL.

9 kap 4 § SoL Verksamhetschef
Enhetschef

3.18 Beslut om bistånd till begravningskostnader 
enligt riktlinje

4 kap 2 § SoL Kommunvägledare

3.19 Beslut om bistånd till begravningskostnader 
utöver riktlinje

4 kap 2 § SoL Individ- och familjeutskottet
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4 SOCIALTJÄNST – BARN OCH UNGA LAGRUM DELEGAT KOMMENTARER
4.1 Beslut att förlänga tiden för 

förhandsbedömning vid anmälan rörande barn 
eller unga.

11 kap 1 a § SoL Enhetschef

4.2 Beslut att inleda utredning. 11 kap 1 och 2§§ SoL Socialsekreterare

4.3 Beslut att inte inleda utredning. 11 kap 1§ SoL Enhetschef
1:e socialsekreterare

4.4 Beslut att avsluta utredning med insats. 11 kap 1 § SoL Enhetschef

4.5 Beslut att avsluta utredning utan insats. 11 kap 1 § SoL Enhetschef
1:e socialsekreterare

4.6 Förlängning av utredningstid i ärenden, som 
rör barn.

11 kap1 och 2 §§ SoL Enhetschef

4.7 Uppföljning av barns situation efter utredning 
som avslutats med beslut utan insats.

11 kap 4 a-c §§ SoL Enhetschef

4.8 Beslut att psykiatrisk och psykologisk 
utredning eller behandling enligt hälso- och 
sjukvårdslagen får vidtas trots att endast en av 
de två vårdnadshavarna samtycker om det 
krävs med hänsyn till barnets bästa.

6 kap 13 a § FB Individ- och familjeutskottet

4.9 Beslut att behandling i öppna former inom 
socialtjänsten eller utseende av en 
kontaktperson eller kontaktfamilj enligt 3 kap 
6 § SoL får vidtas trots att endast en av de två 

6 kap 13 a § FB Individ- och familjeutskottet
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vårdnadshavarna samtycker om det krävs med 
hänsyn till barnets bästa.

4.10 Beslut om tillfällig placering i jourhem, hem 
för vård eller boende samt stödboende under 
utredningstid.

4 kap 1 § SoL Enhetschef

4.11 Beslut om vård i form av 
placering/omplacering i familjehem, hem för 
vård eller boende samt stödboende.

4 kap 1 § SoL Individ- och familjeutskottet

4.12 Medgivande att underårig tas emot för 
stadigvarande vård och fostran i enskilt hem 
som inte tillhör någon av hans hens föräldrar 
eller annan vårdnadshavare.

6 kap 6 § SoL Individ- och familjeutskottet

4.13 Övervägande om vård i annat hem än det egna 
fortfarande behövs.

6 kap 8 § SoL Individ- och familjeutskottet

4.14 Beslut om bistånd för tillfällig placering enligt  
4.12 då utskottets beslut inte kan avvaktas.

4 kap 1 § SoL Ordförande eller annan 
namngiven ledamot som 
nämnden förordnat att fatta 
beslut

4.15 Beslut om öppenvård i egen regi. 4 kap 1 § SoL Enhetschef
1:e socialsekreterare

4.16 Beslut om att anlita extern öppenvård. 4 kap 1 § SoL Verksamhetschef
Enhetschef

4.17 Beslut att avsluta biståndsinsats i form av 
öppenvård.

4 kap 1§ SoL Socialsekreterare

4.18 Beslut att avsluta biståndsinsats i form av 
öppenvård i barn- och ungdomsärende utan 
samtycke från vårdnadshavare

4 kap 1§ SoL Enhetschef
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4.19 Beslut om ekonomiskt bistånd åt barn och 
ungdom vid placering

4 kap 1§ SoL Enhetschef
1:e socialsekreterare

4.20 Beslut om bistånd i form av 
kontaktperson/kontaktfamilj

4 kap 1 § SoL Enhetschef
1:e socialsekreterare

4.21 Beslut om förordnande och entledigande av 
kontaktperson och kontaktfamilj

Enhetschef
1:e socialsekreterare
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5 SOCIALTJÄNST – VUXNA LAGRUM DELEGAT KOMMENTARER
5.1 Beslut att inleda utredning 11 kap 1 § SoL Socialsekreterare

5.2 Beslut om öppenvård i egen regi 4 kap 1 § SoL Socialsekreterare

5.3 Beslut om vård i form av vård i hem för vård 
eller boende, stödboende eller i familjehem

4 kap 1 § SoL Individ- och familjeutskottet

5.4 Beslut att avsluta biståndsinsats 4 kap 1 § SoL Socialsekreterare

5.5 Beslut att avsluta biståndsinsats utan samtycke 
från den enskilde

4 kap 1 § SoL Enhetschef
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6 SOCIALTJÄNST - ÖVRIGT LAGRUM DELEGAT KOMMENTARER
6.1 Upprätta avtal mellan nämnden och 

familjehemmet för placerade barn och unga i 
samband med beslut om placering.

6 kap 6 b § SoL Familjehemssekreterare

6.2 Beslut om ersättning till familjehem, (arvode 
och omkostnadsersättning) enligt SKL:s 
riktlinjer (Sveriges Kommuner och Landsting)

Familjehemssekreterare

6.3 Beslut om ersättning till familjehem, (arvode 
och omkostnadsersättning) över SKL:s 
riktlinjer (Sveriges Kommuner och Landsting)

Individ- och familjeutskottet

6.4 Beslut om arvode och omkostnadsersättning 
till kontaktperson/kontaktfamilj enligt norm 
och SKL:s riktlinjer (Sveriges Kommuner och 
Landsting)

Enhetschef

6.5 Beslut om ersättning till särskilt förordnad 
vårdnadshavare

6 kap 11 § SoL Verksamhetschef
Socialchef

6.6 Beslut om ersättning från föräldrar vars barn 
är under 18 år och får vård i ett annat hem än 
det egna

8 kap 1 § SoL, 
6 kap 2 § SoF

Socialsekreterare
1:e socialsekreterare

6.7 Beslut om framställan till försäkringskassan 
om ändring av betalningsmottagare för allmänt 
barnbidrag

4 § 3 st Lag om 
allmänt barnbidrag

Socialsekreterare

6.8 Beslut enligt studiestödsförordningen vid t ex 
familjehemsplacering eller placering i hem för 

kap 33 § 2 st 
Studiestöds-
förordningen

Socialsekreterare
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vård eller boende, utbetalas till socialnämnd 
eller annan

(2000:655)

6.9 Beslut om ersättning för uppehälle (egen 
avgift) vid stöd- och hjälpinsatser av 
behandlingskaraktär när bistånd ges i form av 
plats i hem för vård eller boende eller i 
familjehem (vuxna).

8 kap 1 § SoL,
6 kap 1 § SoF

Socialsekreterare

6.10 Beslut om anmälan till Försäkringskassan om 
att nämnden ska uppbära sjukpenning för den 
som bereds vård i sådant hem för vård eller 
boende eller familjehem enligt SoL som ger 
vård och behandling åt missbrukare av alkohol 
eller narkotika.

3 kap 15 § AFL Socialsekreterare

6.11 Begäran om överflyttning av ärende till nämnd 
i annan kommun.

2 a kap 10 § SoL Enhetschef

6.12 Beslut i fråga om mottagande av ärende från 
annan kommun.

2 a kap 10§ SoL Verksamhetschef
Socialchef

6.13 Ansöka hos IVO (Inspektionen för vård och 
omsorg) när överflyttnings- och 
mottagningskommunen inte är överens om 
överflyttning av ärende.

2 a kap 11 § SoL Verksamhetschef
Socialchef

6.14 Avge yttrande till IVO (Inspektionen för vård 
och omsorg) i ärende om överflyttning.

2 a kap 11 § SoL Enhetschef

6.15 Beslut om anmälan till överförmyndaren om 
behov av god man/förvaltare enligt 
Föräldrabalken.

5 kap 3 § 1 p SoF Socialsekreterare
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6.16 Beslut om anmälan till överförmyndaren om 
att behov av god man/förvaltare inte längre 
behövs.

5 kap 3 § 2 p SoF Socialsekreterare

6.17 Beslut om anmälan till överförmyndaren när 
förhållanden talar för att en förälder inte 
kommer att förvalta sitt barns egendom på ett 
betryggande sätt.

5 kap 3 § 3 p SoF Enhetschef
1:e socialsekreterare

6.18 Framställan till domstol om behov av 
målsägarbiträde för underårig.

5 kap 2 § SoF Enhetschef
1:e socialsekreterare

6.19 Inlämna dödsboanmälan till Skatteverket. 20 kap 8 a § ÄB Kommunvägledare

6.20 Beslut om att ordna gravsättning. 5 kap 2 § 
begravningslagen

Kommunvägledare

6.21 Beslut att förvalta dödsbo i avvaktan på 
boutredningsman.

18 kap 2 § ÄB Kommunvägledare
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7 LAG OM VÅRD AV MISSBRUKARE I VISSA 
FALL – LVM

LAGRUM DELEGAT KOMMENTARER

7.1 Beslut om att inleda utredning då man fått 
kännedom om att det kan finnas skäl att 
bereda någon tvångsvård.

7 § LVM Socialsekreterare

7.2 Beslut om att utredning inte ska inledas eller 
att inledd utredning ska läggas ned.

7 § LVM Enhetschef

7.3 Beslut om ansökan om vård enligt LVM. 11 § LVM Individ- och familjeutskottet

7.4 Beslut om omedelbart omhändertagande. 13 § LVM Individ- och familjeutskottet

7.5 Beslut om omedelbart omhändertagande i 
avvaktan på arbetsutskottets sammanträde.

13 § LVM Nämndens ordförande eller 
namngiven ledamot som 
nämnden förordnat

7.6 Beslut om upphörande av omedelbart 
omhändertagande enligt 13 § LVM.

18 b § LVM Enhetschef

7.7 Ansökan om plats på LVM-hem eller sjukhus 
vid omedelbart omhändertagande.

19 § LVM Socialsekreterare

7.8 Ansökan om plats på LVM-hem eller sjukhus 
för verkställighet av Förvaltningsrättens beslut.

12 § LVM Socialsekreterare

7.9 Anordnande av vård utanför LVM-hem. 27 § LVM Enhetschef

7.10 Upprätta plan för vård. 28 § LVM Socialsekreterare

7.11 Beslut om ersättning från den enskilde till 
kommunen för missbruksvård i form av plats 

8 kap 1 § SoL, 
6 kap 1 § SoF

Enhetschef
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vid hem för vård eller boende eller i 
familjehem (vuxna).

7.12 Beslut om läkarundersökning samt att utse 
läkare.

9 § LVM Socialsekreterare

7.13 Beslut att begära biträde av polis för att 
genomföra beslutad läkarundersökning.

45 § 1 st 1 p. LVM Enhetschef
Under jourtid: Namngiven 
socialsekreterare vid Sociala 
jouren syd

7.14 Beslut att begära biträde av polis för att 
genomföra beslut om vård eller 
omhändertagande.

45 § 1 st. 2 p. LVM Enhetschef
Under jourtid: Namngiven 
socialsekreterare vid Sociala 
jouren syd

7.15 Yttrande till åklagarmyndighet vid 
åtalsprövning.

46 § LVM Enhetschef
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8 LAG MED SÄRSKILDA BESTÄMMELSER OM 
VÅRD AV UNGA – LVU

LAGRUM DELEGAT KOMMENTARER

8.1 Beslut om att hos Förvaltningsrätten ansöka 
om vård enligt LVU.

4 § LVU Individ- och familjeutskottet

8.2 Beslut om att hos Förvaltningsrätten ansöka 
om förlängning av utredningstiden.

8 § LVU Enhetschef

8.3 Beslut om omedelbart omhändertagande. 6 § LVU Individ- och familjeutskottet

8.4 Beslut om omedelbart omhändertagande där 
nämndens beslut inte kan avvaktas.

6 § 2 st LVU Nämndens ordförande eller 
namngiven ledamot som 
nämnden förordnat

8.5 Beslut om läkarundersökning, utse läkare samt 
plats för läkarundersökning.

32 § LVU Enhetschef
1:e socialsekreterare

8.6 Beslut om begäran om biträde av polis för att 
bereda läkare tillträde till den unges hem eller 
för att inställa den unge till läkarundersökning.

43 § punkt 1 LVU Nämndens ordförande
Under jourtid: Namngiven 
socialsekreterare vid Sociala 
jouren syd OK

8.7 Beslut om att begära polismyndighets biträde 
för att genomföra beslut om vård eller 
omhändertagande med stöd av LVU.

43 § punkt 2 LVU Enhetschef
1:e socialsekreterare

8.8 Beslut om hur vården ska ordnas och var den 
unge ska vistas.

11 § 1 och 3 st LVU Individ- och familjeutskottet, 
nämndens ordförande eller 
namngiven ledamot som 
nämnden förordnat

8.9 Beslut om att den unge får vistas i sitt eget 
hem under vårdtiden.

11 § 2 och 3 st LVU Individ- och familjeutskottet, 
nämndens ordförande eller 

Om ej kan avvakta 
utskottets beslut enl. 
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namngiven ledamot som 
nämnden förordnat
Enhetschef

11 § 3 st, annars 
endast utskott. 
Delegeringsförbud 
SoL 10 kap 4 §

8.10 Övervägande om vård enligt 2 § LVU 
fortfarande behövs.

13 § 1 st LVU Individ- och familjeutskottet

8.11 Omprövning om fortsatt vård enligt 3 § LVU. 13 § 2 st LVU Individ- och familjeutskottet

8.12 Beslut om att vården ska upphöra - vård som 
beslutats av 2 § LVU skall upphöra senast när 
den unge fyller 18 år.

21 § 1 och 2 st LVU Individ- och familjeutskottet

8.13 Beslut om att vården ska upphöra - vård som 
beslutats av 3 § LVU skall upphöra senast när 
den unge fyller 21 år.

21 § 1 och 3 st LVU Individ- och familjeutskottet

8.14 Beslut om att omhändertagande enligt 6 § 
LVU ska upphöra.

9 och 21 §§ LVU Individ- och familjeutskottet, 
nämndens ordförande, eller 
namngiven ledamot som 
nämnden förordnat

8.15 Beslut att den unge skall hålla regelbunden 
kontakt med kvalificerad kontaktperson eller 
delta i behandling i öppna former inom 
socialtjänsten.

22 § 1 st LVU Individ- och familjeutskottet

8.16 Omprövning av beslut om förebyggande insats 
skall upphöra att gälla.

22 § 3 st LVU Individ- och familjeutskottet

8.17 Beslut att förebyggande insats enligt 22 § 1 st 
LVU skall upphöra att gälla.

22 § 3 st LVU Individ- och familjeutskottet

8.18 Ansökan hos förvaltningsrätten om 
flyttningsförbud.

24 och 29 §§ LVU Individ- och familjeutskottet
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8.19 Övervägande om flyttningsförbud fortfarande 
behövs.

26 § 1 st LVU Individ- och familjeutskottet

8.20 Beslut om att flyttningsförbud ska upphöra. 26 § 2 st LVU Individ- och familjeutskottet

8.21 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud. 27 § LVU Individ- och familjeutskottet, 
nämndens ordförande eller 
namngiven ledamot som 
nämnden förordnat

Deleg.förbud
SoL 10:4

8.22 Beslut om att ett tillfälligt flyttningsförbud ska 
upphöra.

30 § 2 st LVU Individ- och familjeutskottet, 
nämndens ordförande eller 
namngiven ledamot som 
nämnden förordnat

8.23 Beslut om att den unges umgänge med 
förälder eller vårdnadshavare efter beslut om 
flyttningsförbud eller tillfälligt 
flyttningsförbud.

31 § LVU Individ- och familjeutskottet

8.24 Beslut rörande den unges personliga 
förhållanden i den mån beslut ej är att hänföra 
till 11 § 1:a och 2:a st LVU (t.ex. kortare 
vistelse utom familjehem eller hem för vård 
eller boende).

11 § 4 st LVU Socialsekreterare

8.25 Beslut om umgängesbegränsning. 14 § 2 st punkt 1 LVU Verksamhetschef
Enhetschef

8.26 Beslut om att den unges vistelseort inte ska 
röjas för förälder eller vårdnadshavare.

14 § 2 st punkt 2 LVU Verksamhetschef
Socialchef (enhetschef)
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8.27 Övervägande om beslut av 
umgängesbegränsning eller hemlighållande av 
vistelseort enligt 14 § 2 st p 1 och 2 
fortfarande behövs.

14 § 3 st LVU Individ- och familjeutskottet

8.28 Beslut att ansöka om offentligt biträde hos 
Förvaltningsrätten.

3 § Lag (1996:1620) 
om offentligt biträde

Enhetschef
1:e socialsekreterare
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9 FÖRÄLDRABALKEN OCH 
SOCIALTJÄNSTLAGEN

LAGRUM DELEGAT KOMMENTARER

9.1 Utreda faderskap. 1 kap 3-7 §§ FB
2 kap 1, 4-6, 8-9 §§ FB

Familjerättssekreterare

9.2 Godkännande av faderskapsbekräftelse. 1 kap 4 § 1 st FB Handläggare

9.3 Godkännande av faderskapsbekräftelse – MF-
protokoll och enligt S-protokollsutredning.

1 kap 4, 8, 9 §§ FB Handläggare

9.4 Beslut om att inleda utredning om fastställelse 
av faderskap när dom eller bekräftelse finns 
och faderskapet ifrågasätts.

2 kap 1 § FB Familjerättssekreterare

9.5 Beslut att lägga ner/inte påbörja 
faderskapsutredning.

2 kap 7 § FB Individ- och familjeutskottet

9.6 Beslut om att återuppta nedlagd utredning. 2 kap 1 § FB Familjerättssekreterare

9.7 Beslut om att inleda utredning om någon 
annan man än den som är gift med barnets 
moder kan vara far till barnet.

2 kap 9 § 1 st FB Familjerättssekreterare

9.8 Beslut att väcka och föra talan i mål om 
faderskap.

3 kap 5 § 2 st samt 6 § 
2 st FB

Familjerättssekreterare

9.9 Beslut om blodundersökning m.m. samt beslut 
om ersättning för kostnader.

Lag om 
blodundersökning m 
m vid utredning om 
faderskap

Enhetschef

9.10 Lämnande av upplysningar till Tingsrätt i 
vårdnads- och umgängesmål.

6 kap 19 § FB Familjerättssekreterare
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9.11 Lämnande av upplysningar inför interimistiskt 
beslut i Tingsrätt beträffande vårdnad, boende 
eller umgänge.

6 kap 20 § FB Familjerättssekreterare

9.12 Beslut att godkänna föräldrars avtal om 
vårdnad, boende eller umgänge.

6 kap 6 §, 14 a § 2 st, 
15 a § 3 st FB

Familjerättssekreterare

9.13 Beslut att ej godkänna föräldrars avtal om 
vårdnad och umgänge.

6 kap 6 §, 14 a § 2 st, 
15 § FB

Enhetschef

9.14 Medgivande att ta emot barn för adoption. 6 kap 12 § SoL
6 kap 6 § SoL

Individ- och familjeutskottet

9.15 Återkallelse av medgivande till adoption. 6 kap 13 § SoL Individ- och familjeutskottet

9.16 Beslut om samtycke till att 
adoptionsförfarande får fortsätta.

6 kap 14 § SoL Enhetschef

9.17 Beslut om samtycke vägras till att 
adoptionsförfarande får fortsätta.

6 kap 14 § SoL Individ- och familjeutskottet

9.18 Godkänna avtal om att underhållsbidrag skall 
betalas för längre perioder än tre månader.

7 kap 7 § 2 st FB Individ- och familjeutskottet
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10 YTTRANDEÄRENDEN LAGRUM DELEGAT KOMMENTARER
10.1 Yttrande till Länsstyrelse eller domstol i 

körkortsärende.
39 § 3 st 
Körkortslagen

Socialsekreterare

10.2 Yttrande enligt namnlagen. 45-46 §§ Namnlagen Socialsekreterare

10.3 Yttrande till passmyndighet vid utfärdande av 
pass utan vårdnadshavarens medgivande.

3 § 2 st 
Passförordningen

Enhetschef

10.4 Upplysningar i vapenärenden. Vapenlagen Socialsekreterare

10.5 Yttrande om äktenskapsdispens. 15 kap 1 § ÄktB Enhetschef

10.6 Yttrande till allmän domstol brottmål. 31 kap 1 § 1 st BrB Enhetschef

10.7 Avge yttrande till åklagaren på begäran och om 
den unge är i behov av åtgärder med stöd av 
socialtjänstlagen ska dessa redovisas i ett 
ungdomskontrakt och i en vårdplan om det 
vidtas med stöd av LVU.

11 § LUL Socialsekreterare

10.8 Yttrande till allmän domstol då den som begått 
brott kan bli föremål för vård enligt LVM.

31 kap 2 § 1 st BrB Socialsekreterare

10.9 Yttrande till allmän domstol då det inte är 
aktuellt att den som begått brott kan bli 
föremål för vård enligt LVM.

31 kap 2 § BrB Socialsekreterare

10.10 Upplysningar och förslag om åtgärder till 
åklagarmyndighet, domstol eller 
frivårdsmyndighet.

6 § lag (1991:204) om 
särskild 

Enhetschef
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personutredning i 
brottmål

10.11 Begära utredning om brott avseende någon 
som inte fyllt 15 år.

31 § LuL Enhetschef

10.12 Yttrande över antagande av hemvärnsmän. 5 § 
hemvärnsförordningen 
(1997:146)

Individ- och familjeutskottet
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11 LEX SARAH 
(enligt gällande riktlinjer – SOSFS 2011:5)

LAGRUM DELEGAT KOMMENTARER

11.1 Mottaga, dokumentera och avhjälpa eller 
undanröja missförhållandet eller risken för ett 
missförhållande.

14 kap 6 § SoL Enhetschef

11.2 Beslut att utredning skall inledas eller inte. 14 kap 6 § SoL Verksamhetschef
Socialchef

11.3 Anmälan till IVO om allvarligt missförhållande 
eller risk för allvarligt missförhållande enligt 
SoL.

14 kap 7 § SoL Verksamhetschef
Socialchef

11.4 Ansvara för uppgifterna enligt SOSFS 2011:5 
om den som annars ansvarar för uppgiften 
själv berörs av innehållet i rapporten; jäv.

SOSFS 2011:5 
7 kap 1 §

Verksamhetschef
Socialchef
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12 ELEVÄRENDEN LAGRUM DELEGAT KOMMENTARER
12.1 Avstängning från plats inom barnomsorgen. Assistent Riktlinjer finns

12.2 Beslut om förtursanvisning av plats inom 
förskole- och fritidshemsverksamheten.

8 kap 14 §, 2 st SL Enhetschef elevhälsa

12.3 Beslut om skolskjuts till elev i hemkommun i 
ordinarie rutter.

10 kap 32 § SL Assistent

12.4 Beslut om skolskjuts till elev i annan kommun 
än hemkommunen eller i hemkommunen vid 
avvikelse från ordinarie rutter.

10 kap 33 § SL Verksamhetschef
Skolchef

12.5 Beslut om skolskjuts till elev i grundsärskola i 
hemkommunen i ordinarie rutter.

11 kap 31 § SL Assistent

12.6 Beslut om skolskjuts till elev i grundsärskola i 
annan kommun än hemkommunen  eller i 
hemkommunen vid avvikelse från ordinarie 
rutter.

11 kap 32 § SL Verksamhetschef
Skolchef

12.7 Beslut om rätt till förskoleskjuts vid synnerliga 
psykiska eller fysiska skäl.

8 kap 7 § SL Verksamhetschef
Skolchef

12.8 Beslut om placering av elever på skolenhet 
(förskoleklass, grundskola, grundsärskola).

9 kap 15 § SL
10 kap 30 § SL

Verksamhetschef
Skolchef

Samråd ska ske med 
rektorer

12.9 Mottagande av elev från annan kommun. Verksamhetschef
Skolchef

Samråd ska ske med 
rektorer

12.10 Beslut om tilläggsbelopp. Enhetschef elevhälsa
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12.11 Beslut om uppskjuten skolplikt. 7 kap 10 § 2 st SL Enhetschef elevhälsan
Verksamhetschef
Skolchef

12.12 Beslut om förlängning av eller tidigare 
upphävande av skolplikt.

7 kap 13 § SL Verksamhetschef
Skolchef

12.13 Beslut om ett barn ska tas emot i särskolan 
under sin skolpliktstid.

7 kap 5 och 5b §§ SL Enhetschef elevhälsan och
Verksamhetschef
Skolchef

12.14 Beslut om nedsättning eller befrielse från 
avgift för plats i förskole- och 
fritidshemsverksamhet.

Verksamhetschef
Skolchef

12.15 Beslut om mottagande till kommunal 
vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna 
eller till utbildning i svenska för invandrare.

20 kap 13-14 §§ SL
21 kap 7 §, 3 st SL
22 kap 15 § SL

Verksamhetschef
Skolchef

12.16 Beslut om upphörande av utbildning för elev i 
kommunal vuxenutbildning, särskild 
utbildning för vuxna eller utbildning i svenska 
för invandrare.

20 kap 9 §, 2 st SL
21 kap 9 §, 2 st SL
22 kap 16 §, 2 st SL

Verksamhetschef
Skolchef

12.17 Beslut om att, efter upphörande, på nytt 
bereda kommunal vuxenutbildning, särskild 
utbildning för vuxna eller utbildning i svenska 
för invandrare.

20 kap 9 §, 3 st SL
21 kap 9 §, 3 st SL
22 kap 17 § SL

Verksamhetschef
Skolchef

12.18 Åtagande om interkommunal ersättning. 20 kap 21 §, 3 st SL Verksamhetschef
Skolchef

12.19 Rätt till utbildning eller annan verksamhet på 
grund av EU-rätt mm.

29 kap 2 §, 2 st, p 3 SL Verksamhetschef
Skolchef
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13 ÖVRIGT LAGRUM DELEGAT KOMMENTARER
13.1 Beslut att föra talan i ärenden eller mål vid 

allmän domstol eller förvaltningsdomstol.
10 kap 2 § SoL Verksamhetschef

Socialchef
Skolchef

Inom respektive 
verksamhetsområde

13.2 Beslut att utse ombud att föra nämndens talan. 10 kap 2 § SoL Verksamhetschef
Socialchef
Skolchef

Inom respektive 
verksamhetsområde

13.3 Beslut att avvisa ombud eller biträde. 9 § FL Verksamhetschef
Socialchef
Skolchef

Inom respektive 
verksamhetsområde

13.4 Beslut att polisanmäla misstanke om brott mot 
den egna verksamheten (ekonomiskt bistånd, 
avgifter).

12 kap 10 § SoL
10 kap 2 § OSL
9 kap 1 § BrB

Verksamhetschef
Socialchef
Skolchef

Inom respektive 
verksamhetsområde

13.5 Beslut om polisanmälan angående misstanke 
om vissa brott mot underårig.

12 kap 10 § SoL
10 kap 21 § OSL

Enhetschef
1:e socialsekreterare

13.6 Beslut om att lämna ut personuppgifter till 
statliga myndigheter i forskningssyfte.

12 kap 6 § SoL Verksamhetschef
Socialchef
Skolchef

Inom respektive 
verksamhetsområde

13.7 Beslut att lämna ut enskildes adress, 
telefonnummer och arbetsplats till annan 
myndighet.

6 kap 5 § OSL
10 kap 26 § OSL

Enhetschef

13.8 Utse befattningar och eller funktioner, samt 
ersättare för dessa, med rätt att besluts- och 
granskningsattestera.

Kommunchef
Ekonomichef
Verksamhetschef

Inom respektive 
verksamhetsområde
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Socialchef
Skolchef

13.9 Att ansöka om statsbidrag, EU-bidrag, 
regionbidrag eller motsvarande som inte 
innebär kommunal medfinansiering eller 
tillsättande av nya tjänster.

Verksamhetschef
Socialchef
Skolchef

Inom respektive 
verksamhetsområde

13.10 Beslut i brådskande ärenden där sammanträde 
inte kan avvaktas.

Ordförande Måste redovisas för 
nämnd

13.11 Avge yttrande till tillsynsmyndighet (ej JO) 
med anledning av tillsyn av nämndens 
verksamhet.

Verksamhetschef
Socialchef
Skolchef

Inom respektive 
verksamhetsområde

13.12 Avge yttrande till Justitieombudsmannen (JO). Individ- och familjeutskottet
Utbildningsutskottet

Inom respektive 
verksamhetsområde

13.13 Vara arkivansvarig i enlighet med kommunens 
arkivreglemente.

Verksamhetschef
Socialchef
Skolchef

Inom respektive 
verksamhetsområde
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14 GYMNASIEVERKSAMHET LAGRUM DELEGAT KOMMENTARER
14.1 Beslut om interkommunal ersättning. Verksamhetschef

Skolchef
14.2 Beslut om inackorderingsbidrag. Verksamhetschef

Skolchef
14.3 Beslut om resor för gymnasieelever. Verksamhetschef

Skolchef
14.4 Beslut om antagning av elever. Verksamhetschef

Skolchef
14.5 Beslut om utredning för placering i särskola. Verksamhetschef

Skolchef
14.6 Beslut om tilläggsbelopp för gymnasieelever. Verksamhetschef

Skolchef
14.7 Beslut om introduktionsutbildningar. Verksamhetschef

Skolchef
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15 PERSONUPPGIFTSBEHANDLING LAGRUM DELEGAT KOMMENTARER
15.1 Ansvar för registerförteckning Kommunchef
15.2 Beslut om utlämnande av registerutdrag GDPR art 15 Verksamhetschef

Socialchef
Skolchef

Inom respektive 
verksamhetsområde

15.3 Yttrande till förvaltningsdomstol i ärende 
gällande utlämnande av registerutdrag

Verksamhetschef
Socialchef
Skolchef

Inom respektive 
verksamhetsområde

15.4 Beslut om överklagan i ärende gällande 
utlämnande av registerutdrag

Verksamhetschef
Socialchef
Skolchef

Inom respektive 
verksamhetsområde

15.5 Beslut vid begäran om rättelse, radering eller 
blockering av personuppgifter

Verksamhetschef
Socialchef
Skolchef

Inom respektive 
verksamhetsområde

15.6 Yttrande till förvaltningsdomstol i ärenden 
gällande rättelse, radering eller blockering av 
personuppgifter

Verksamhetschef
Socialchef
Skolchef

Inom respektive 
verksamhetsområde

15.7 Beslut om överklagan i ärende gällande 
rättelse, radering eller blockering av 
personuppgifter

Verksamhetschef
Socialchef
Skolchef

Inom respektive 
verksamhetsområde

15.8 Tecknande av personuppgiftsbiträdesavtal Delegaten med rätt att teckna 
huvudavtalet
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16 UPPHANDLING LAGRUM DELEGAT KOMMENTARER
16.1 Beslut om att upphandling ska genomföras, 

fastställande av förfrågningsunderlag, fatta 
tilldelningsbeslut, beslut om att avbryta 
upphandling, teckna avtal samt beslut om att 
förlänga avtal under gällande 
direktupphandlingsgräns för 
verksamhetsspecifika avtal

Socialchef
Skolchef
efter samråd med 
ekonomiavdelningens 
inköpsfunktion

Inom respektive 
verksamhetsområde
(2018: 586 907 kr)

16.2 Beslut om att upphandling ska genomföras, 
fastställande av förfrågningsunderlag, fatta 
tilldelningsbeslut, beslut om att avbryta 
upphandling, teckna avtal samt beslut om att 
förlänga avtal över gällande 
direktupphandlingsgräns men under 
tröskelvärdet för
verksamhetsspecifika avtal

Socialchef
Skolchef
efter samråd med 
ekonomiavdelningens 
inköpsfunktion

Inom respektive 
verksamhetsområde

16.3 Beslut om att upphandling ska genomföras, 
fastställande av förfrågningsunderlag, fatta 
tilldelningsbeslut, beslut om att avbryta 
upphandling, teckna avtal samt beslut om att 
förlänga avtal över gällande tröskelvärde 
men under 12 mnkr för 
verksamhetsspecifika avtal 

Ekonomichef efter samråd 
med ekonomiavdelningens 
inköpsfunktion

Motsvarar Ks 3.5
I Ks – ekonomichef 
efter samråd med 
ekonomiavdelningens 
inköpsfunktion

16.4 Beslut om att upphandling ska genomföras 
till ett värde över 12 mnkr samt om sådan 
upphandling ska avbrytas

Familjenämnden Motsvarar Ks 3.6
I Ks – Ksau delegat

16.5 Fastställande av förfrågningsunderlag, fatta 
tilldelningsbeslut

Ekonomichef Motsvarar Ks 3.7
I KS - Ekonomichef
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samt teckna avtal för upphandling över 12 
mnkr

16.6 Häva gällande avtal Socialchef efter samråd med 
kommunjurist
Skolchef efter samråd med 
kommunjurist

Inom respektive 
verksamhetsområde
Motsvarar 3.8 i Ks
I KS – Kommunchef 
efter samråd med 
kommunjurist

16.7 Förordna ombud att föra kommunens talan i 
upphandlingsmål

Socialchef 
Skolchef

Inom respektive 
verksamhetsområde
Motsvarar 3.9 i Ks
I KS – Kommunchef

16.8 Avge yttrande vid överklagande i 
upphandlingsärende

Socialchef 
Skolchef

Inom respektive 
verksamhetsområde
Motsvarar 3.10 i KS
I Ks – Kommunchef

16.9 Försäljning av lös egendom för maximalt två 
prisbasbelopp

Försäljning av lös egendom för över två 
prisbasbelopp

Socialchef och skolchef, efter 
samråd med ekonomichef

Kommunchef, efter samråd 
med ekonomichef

Inom respektive 
verksamhetsområde
Motsvarar 3.11 i Ks
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens utbildningsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
7 november 2019

Justerandes sign

Fnuu § 66 Dnr FN 2019/8

Delegeringsregler för familjenämnden 2019-2022

Familjenämndens utbildningsutskotts beslut
Familjenämndens utbildnings beslutar föreslå familjenämnden att anta 
ändringar i delegeringsregler för familjenämnden med de ändringar och 
tillägg som diskuterades på mötet.

Ärendebeskrivning
En översyn av familjenämndens delegeringsregler har gjorts. De flesta 
ändringarna är inom individ och familjeverksamhetens område där vissa 
förändringar i delegat föreslås. Utöver dessa föreslås också delegaten 
verksamhetschef bytas mot socialchef respektive skolchef då detta är de 
tjänstetitlar som används och att då ha en annan titel i delegeringsreglerna 
skapar onödig otydlighet. Ett kapitel med bestämmelser om upphandling har 
också tillkommit. Detta har tidigare hanterats via kommunstyrelsen men 
eftersom nämnderna har ansvaret för sina verksamheter bör de också ha 
ansvaret för sina upphandlingar. Verksamhetsövergripande upphandlingar 
kommer, liksom tidigare, att hanteras av kommunstyrelsen. Nivån på 
delegaten motsvarar huvudsakligen den nivå som motsvarande regler har i 
kommunstyrelsen.

Efter genomgång av delegeringsreglerna på mötet föreslogs vissa ändringar 
och tillägg, som kommer att göras i dokumentet till familjenämndens möte 
den 22 november.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar anta ändringar i delegeringsregler, handlingsid: Fn 
2019.xxx.

Beslutsunderlag
Delegeringsregler för Familjenämnden Mandatperioden 2019-2022, 
handlingsid: Fn 2019.xxx.
Tjänsteskrivelse, enhetschef Pamela Lindqvist, handlingsid: FN 2019.3673
_________
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:

Thomas Lindberg
Kommunsekreterare
Direkt 0417-180 00
Mobil AnsvarigMobil
thomas.lindberg@tomelilla.se

Tomelilla den 15 november 2019 Dnr FN 2019/52

Familjenämnden

Tjänsteskrivelse - Ekonomisk uppföljning januari-
oktober

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar godkänna den ekonomiska uppföljningen.
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har tagit fram ekonomisk uppföljning för januari till 
oktober 2019 för individ- och familje- och barn och 
utbildningsverksamheterna.

Prognosen 2019 för individ- och familjeverksamheten är en ekonomi i 
balans.

Prognosen 2019 för barn- och utbildningsverksamheten är ett underskott 
på 11 mnkr.

För vidare information, se förvaltningens rapporter upptagna under 
rubriken beslutsunderlag.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Thomas Lindberg, 2019-11-15
Rapport ekonomisk uppföljning individ- och familjeverksamheten, 
handlingsid: FN 2019.3816
Rapport ekonomisk uppföljning barn- och utbildningsverksamheten, 
handlingsid: FN 2019.2817
 
Familjenämnden centralt/övergripande
Thomas Lindberg
Kommunsekreterare
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Familjenämnden
Ordförande: Christer Yrjas (C)
Verksamhetschef för individ och familjeomsorg: Viweca Thoresson

Individ och familj
 Arbetsmarknadsenheten, integrationssamordningen samt vuxenutbildningen samordnades med 

Individ- och familj i syfte att skapa tydlighet i uppdrag och samordning.

 Stödboendeverksamheten flyttade i början på året från Välagården till nya bättre anpassade 
lokaler på Dalgatan.

 Utredningsarbetet vid ansökan om försörjningsstöd har automatiserats. 

 Arbetet med digitalisering och automatisering pågår i hela verksamheten.

 Individ- och familjeverksamheten står inför flera utmaningar men även en hel del möjligheter.

DELÅRS
RAPPORT Individ och familjeomsorg
JANUARI – OKTOBER 2019
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TOMELILLA KOMMUN DELÅRSRAPPORT 2019

Ekonomi (tkr) individ och familjeomsorg Jan - okt Jan - okt Prognos
2018 2019 2019

Intäkter 21 471 29 958 36 450
Kostnader -67 743 -76 430 -93 311
Nettokostnader -46 272 -46 472 -56 861
Budgeterade nettokostnader -40 468 -47 324 -56 861
Budgetavvikelse -5 805 852 0

   
Investeringar 0 0 0
Budgeterade investeringar 0 0 0
Budgetavvikelse 0 0 0

Prognosen för Individ och familj är en ekonomi i balans.

Individ och familjs avvikelse mot budget är ett överskott på 0,9 mnkr tom oktober månad. 

Arbetsmarknadsenheten har ett överskott efter oktober månad på 1,8 mnkr medan Vuxenutbildningen 
har ett underskott på nästan -1,0 mnkr. 

Arbetsmarknadsenhetens överskott beror bland annat på att 1,0 mnkr av bidragen som 
arbetsförmedlingen betalar ut för extratjänster betalades ut 2019 men avser egentligen år 2018. Dessutom 
har det uppstått ett överskott på 0,3 mnkr på grund av att kostnader för ferieungdomar kostat mindre än 
budgeterat. 

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 ökade 
ytterligare 2019 framförallt på grund av ökade priser för SFI.

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd är högre än budgeterat med 4,0 mnkr till och med oktober, jämför 
med föregående års underskott på -2,4 mnkr för hela 2018. 

Kostnaderna för placeringar överstiger budget med 1,0 mnkr. Under våren har man haft ett antal dyra 
HVB placeringar samtidigt som kostnaderna för familjehemsplaceringarna ökat. Om man slår ihop 
kostnaderna för HVB- och familjehemsplaceringar så uppgår de till 14,5 mnkr jämfört med 12,2 mnkr 
samma period föregående år (2018). 

Kostnaderna för vuxenplaceringarna är i paritet med budget. Kostnaderna uppgår till 1,4 mnkr jämfört 
med föregående år då kostnaderna uppgått till 0,2 mnkr för hela året. 

Statsbidrag från migrationsverket (schablonersättning) för ensamkommande barn/ungdomar har ökat 
med anledning av att ca 21 barn/ungdomar fått uppehållstillstånd under året bl.a. på grund av 
gymnasielagen. Individ och familj får ca 375 000 kr per månad för 15 av dessa 21 ungdomar. 
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Familjenämnden
Ordförande: Christer Yrjas (C)
Verksamhetschef för barn och utbildning: Johan Holmqvist

Barn och utbildning
 Ängens förskola, i tätorten, har byggts till med tre nya avdelningar, detta ger god beredskap inför 

framtiden.  

 Förskolans nya läroplan har implementerats.

 Samarbetet med Skolverket inom ”Riktade insatser för nyanländas lärande har fortsatt”, bland 
annat med fortbildning för pedagoger i genrepedagogik. En Språkplan har upprättats för att 
knyta samman arbetet mellan enheterna och anknyta till aktuell forskning.

 Samarbetet med näringslivet har utvecklats och arbetet enligt SYV-plan fortgår.

 Systemet för uppföljning av resultat på gruppnivå, Digilys, med systematiska analyser av 
lärmiljön uppdateras kontinuerligt för att följa utvecklingen.

Ekonomi (tkr) barn och utbildning Jan - okt Jan - okt Prognos
2018 2019 2019

Intäkter 136 675 142 425 169 910
Kostnader -399 948 -418 937 -505 448
Nettokostnader -263 273 -276 512 -335 538
Budgeterade nettokostnader -263 942 -270 259 -324 495
Budgetavvikelse 669 -6 253 -11 043

   
Investeringar -2 266 -2 673 -3 000
Budgeterade investeringar -4 000 -2 500 -3 000
Budgetavvikelse 1 734 -173 0

Prognosen för Barn- och utbildning för 2019 är ett underskott motsvarande -11,0 mnkr.

Barn- och utbildning har ett underskott motsvarande -6,3 mnkr perioden januari tom oktober. 
Kostnaderna för gymnasiet är högre än budgeterat dels på grund av fler elever dels på grund av 
minskade intäkter från Migrationsverket. Även gymnasiesärskoleelever har ökat jämfört med föregående 
år samma period och detta innebär högre kostnader. Prognosen för gymnasiet är ett underskott 
motsvarande -6,4 mnkr.

Statsbidrag från Migrationsverket till gymnasiet har minskat och nästan helt uteblivit jämfört med 
tidigare år. Cirka 21 gymnasieelever som vi tidigare återsökt statsbidrag för har fått uppehållstillstånd 
under året och detta medför att Migrationsverket betalar schablonersättning för dessa elever istället vilket 
i sin tur innebär att vi inte längre kan återsöka statsbidrag.
Migrationsverket betalar en schablonersättning till kommunen som ska bl.a. täcka kostnaderna för 
skolgång. Schablonersättningarna som Migrationsverket betalar ut till kommunen går per automatik in på 
Individ och familj och gymnasiet får inte ta del av dessa medel. Man kan tydligt se att statsbidragen ökat 
inom Individ och familj under året samtidigt som gymnasiet inte längre får några statsbidrag och har ett 
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underskott som fortsätter att öka. 

Lokalkostnaderna (hyrorna) inom Barn och utbildning har med anledning av kommunfullmäktige 
investeringar ökat med 4,0 mnkr som det inte finns någon budgettäckning för. Investeringar som är 
beslutade och genomförda är om- och/eller tillbyggnad av Brösarpskola, Lindesborgsskolan, 
Kastanjeskolan, Lärkans förskola, Ängens förskola, Onslunda skola och Smedstorp skola. Med 
anledning av dessa investeringar har hyreskostnaderna ökat.

Nattviolen som är en OB förskola är nästan helt ofinansierad och förväntas finansieras inom befintlig 
verksamhet. Det finns ingen budgettäckning för Nattviolen. Prognosen är ett underskott motsvarande -
0,9 mnkr för Nattviolen.

Det är också ett underskott på ansvar 600 (Skol- och barnpeng) och det beror på att det är dels fler barn 
generellt än budgeterat dels på att det är fler yngre barn än budgeterat. Barnpengen är störst för de yngre 
barnen. När det är fler barn i förskolorna än vad som finns budgeterat centralt uppstår ett underskott 
centralt på grund av att mer pengar betalas ut till förskolorna både kommunala, interkommunala och 
fristående.  

Alla skolor har fått statsbidrag ”likvärdig skola” och denna ingår i resultatet (3,6 mnkr). Statsbidrag 
”fritidshemsatsning” är utbetalt till Lindesborgsskolan och Byavångskolan a 216 000 kr och ”läxhjälp 1,3 
mnkr” till alla skolor fördelat på antal elever. Dessutom har förskolorna fått statsbidrag ”mindre 
barngrupper 2,3 mkr” fördelat på alla förskolor.  Kastanjeskolan är den enda skolan som har ett 
underskott (-1,5 mnkr). Deras underskott beror på att de har fler personal än budgeterat. Underskottet 
på Kastanjeskolan fortsätter att öka för varje månad.
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Familjenämndens individ- och 
familjeutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
7 november 2019

Justerandes sign

Fnifu § 164 Dnr FN 2019/100

Samverkansavtal om familjerådgivning för SÖSK-
kommuner

Familjenämndens individ- och familjeutskotts beslut
Familjenämndens Individ- och familjeutskott föreslår familjenämnden att 
ställa sig bakom förslaget på samverkansavtal, handlingsid:xxx

Ärendebeskrivning
Familjerådgivning sades upp med Kristianstad kommun för ett år sedan i 
december 2018. Familjerådgivningen i Ystad drivs sedan flera år i samarbetet 
mellan Ystad, Sjöbo och Skurup. Nytt avtal har upprättats då Simrishamn 
och Tomelilla vill ansluta från och med 2020-01-01.  
Mottagningen finns i Ystad men för par som är mantalsskrivna i Tomelilla 
kan undantag göras vilket möjliggör att hålla samtalen här i Tomelilla.  
Kommunen har rätt att avgiftsbelägga dessa samtal. 
Styrgruppen för familjerådgivning har föreslagits att avgiften bör höjas till 
200 kronor och att det får anses rimligt att Tomelilla kommun följer övriga 
samarbetskommuners förslag till avgift.
Konsekvensanalys/Överväganden
-
Laglighet och kommunens regler och/eller mål
Familjerådgivningen är ett lagstadgat ansvar för kommunen.
Ekonomi
Styrgruppen för familjerådgivning har föreslagits att avgiften bör höjas till 
200 kronor eftersom det inte är gjort någon höjning under en längre period 
och att det får anses rimligt att Tomelillas kommun följer övriga 
samarbetskommuners förslag till avgift.
Perspektiv
Checklista enligt FNs barnkonvention
1. Innebär beslutet att barns och ungdomars bästa sätts i främsta rummet?
Ja 
Kommentar: Barnens situation förbättras genom att föräldrar kan erbjudas 
stöd i sin relation och sitt föräldraskap, som sammanboende eller separerade. 
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Familjenämndens individ- och 
familjeutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
7 november 2019

Justerandes sign

§ 164 forts

Barn har behov av båda sina föräldrar oavsett om familjen lever tillsammans 
eller är separerade.
2. Innebär beslutet att barns och ungdomars sociala, ekonomiska och 
kulturella rättigheter beaktas?
Ja 
Kommentar: Se punkt 1
3. Innebär beslutet att barns och ungdomars rätt till en god hälsa beaktas?
Ja
Kommentar: Se punkt 1
4. Har barn och ungdomar fått möjlighet att uttrycka sin mening?
Nej
Kommentar:
5. Har särskild hänsyn tagits till fysiskt och psykiskt handikappade barns och 
ungdomars behov?
Ja 
Kommentar: Se punkt 1
Samråd
Utvärdering och tidplan för uppföljning
Kommunerna har en gemensam styrgrupp som följer familjerådgivningens 
utveckling, kötider, typ av ärenden etc. I styrgruppen får man följa på vilket 
sätt ett ökat pris får effekter. Vid större avvikelser rapporteras till 
Familjenämnden.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämndens Individ- och familjeutskott föreslår familjenämnden att 
ställa sig bakom samverkansavtalet.

Beslutsunderlag
Förslag på samarbetsavtal med budget, handlingsid: xxx
Tjänsteskrivelse, assistent Zenitha Thulin, handlingsid: FN 2019.3674
  
_________

Beslutet skickas till:

Familjenämnden
Enhetschef Isabell Ahl
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens utbildningsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
7 november 2019

Justerandes sign

Fnuu § 68 Dnr FN 2019/97

Yttrande till JO gällande anmälan mot skolsköterska, 
dnr 1931-2019

Familjenämndens utbildningsutskotts beslut
Familjenämndens utbildningsutskott beslutar föreslå familjenämnden att 
ställa sig bakom förvaltningens föreslagna yttrande och skicka det vidare till 
Justitieombudsmannen.

Ärendebeskrivning
Det har inkommit en begäran om upplysningar och yttrande från 
Justitieombudsmannen där en enskild i en anmälan framfört klagomål mot en 
skolsköterska vid Odenslundsskolan i Tomelilla kommun med anledning av 
behandlingen av en elev, handlingsid: FN 2019.3474.
Förvaltningens förslag till yttrande där information från förvaltningen lämnas 
samt där Familjenämnden redovisar sin bedömning av det som  kommit 
fram, handlingsid: FN 2019.3772

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämndens utbildningsutskott beslutar föreslå familjenämnden att 
ställa sig bakom förvaltningens föreslagna yttrande och skicka det vidare till 
Justitieombudsmannen.

Beslutsunderlag
JO:s begäran, handlingsid: FN 2019.3474
Förvaltningens förslag till yttrande, handlingsid: FN 2019.3772
Tjänsteskrivelse, Ulrika Ahrlin biträdande skolchef, 2019-11-04, handlingsid: 
FN 2019.3773
_________

Beslutet skickas till:

Ulrika Ahrlin, biträdande skolchef
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:

Johan Holmqvist
Skolchef
Direkt 0417-180 00
Mobil AnsvarigMobil
Johan.Holmqvist@tomelilla.se

Tomelilla den 31 oktober 2019 Dnr FN 2019/102

Familjenämnden

Läsårstider 2020/2021

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar fastställa föreslagna dagar för höst- och 
vårterminens början och slut läsåret 2020/2021 för grundskolan samt 
grundsärskolan.

Ärendebeskrivning
Huvudmannen ska enligt Skolförordningen 2011:185 besluta om dagar för 
höst- och vårterminens början och slut för grundskolan. Lagstiftning som 
styr elevernas läsår lyder som följer:

Skolförordningen 2011:185, 3 kap 2 § ”Läsåret ska ha minst 178 skoldagar 
och minst 12 lovdagar. Utöver skol- och lovdagar får det inom läsåret 
läggas ut högst 5 studiedagar för personalen”.

3 § ”Läsåret ska börja i augusti och sluta i juni. Dagarna för höst- och 
vårterminens början och slut beslutas av huvudmannen”.

I bilaga M till AB finns följande lydelse gällande lärares arbetstid, 
Arbetstider m.m. för lärare
Reglerad arbetstid c)
Arbetstagares reglerade arbetstid förläggs, under och i anslutning till 
elevernas skolår, till 194 dagar – A-dagar – per verksamhetsår.”

Se bilaga ”Förslag läsårstider 2020-2021”.
Studiedagar kallas kompetensutvecklingsdagar i bilagan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Ulrika Ahrlin, biträdande skolchef, handlingsid: FN 2019.
Förslag på läsårstider 2020-2021, handlingsid: FN 2019.3801
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Barn och utbildning

Johan Holmqvist
Skolchef

Beslutet skickas till:

Familjenämnden
Skolchef
Rektorer förskola och grundskola
Administrativa assistenter Barn och utbildning
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Vecka ht 2020 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

v32 3-9aug

v33 10-16 aug Komp.utv.dag Komp.utv.dag Komp.utv.dag

v34 17-23aug Komp.utv.dag Komp.utv.dag Skolstart 3 Fritids övergång 1 aug

v35 24-30 aug 5

v36 31 aug 6 sept 5 Lärare:

v37 7-13 sept 5 194 dgr

v38 14-20 sept 5 Elever:

v39 21-27 sept 5 178 dgr

v40 28 sept-4 okt 5 Studiedagar:

v41 5-11 okt 5 16

v42 12-18 okt Komp.utv.dag Komp.utv.dag 3 Studiedgar

v43 19-25 okt 5 under termin:

v44 26okt- 1 nov LOV LOV LOV LOV LOV        0 4

v45 2-8 nov 5 Lovdagar:

v46 9-15 nov 5 15

v47 16-22 nov 5

v48 23-29  nov 5

v49 30 nov-6 dec Komp.utv.dag 4

v50 7-13 dec 5

v51 14-20 dec Skolavslut 5

Läsårstider 20/21 grundskola-grundsärskola i Tomelilla kommun
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Vecka vt 2021 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

v.1 4-10 jan Trettondagen Komp.utv.dag Komp.utv.dag

v2 11-17 jan Skolstart 5

v3 18-24 jan 5

v4 25-31 jan 5

v5 1-7 feb 5

v6 8-14 feb 5

v7 15-21feb 5

v8 22-28 feb LOV LOV LOV LOV LOV 0

v9 1-7 mars Digilys utb 5

v10 8-14 mars 5

v.11 15-21 mars
Britt förstelärarna 

14 till 20
5

v12 22-28 mars 5

v13 29 mars- 4 apr LOV LOV LOV LOV Långfredag 0

v14 5-11 apr LOV 4

v15 12-18 apr 5

v16 19-25 apr 5

v17 26 apr-2 maj 5

v18 3-9 maj 5

v19 10-16 maj Kristi himmelsf. LOV 3

v20 17-23 maj Komp.utv.dag 4

v21 24-30maj 5

v22 31 maj-6 juni 5

v23 7-13 juni 5

v24 14-20 juni Skolavslut Komp.utv.dag Komp.utv.dag Komp.utv.dag 2

v25 21-27 juni Komp.utv.dag Komp.utv.dag Midsommarafton

178
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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 oktober 2019 Dnr FN 2019/101

Familjenämnden

Antal barn per tjänst i kommunala förskolor ht 2019

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Antal barn per heltidstjänst i förskoleverksamheten ska redovisas i 
november månad enligt familjenämndens årshjul. Redovisningen ingår 
även i den interna kontrollplanen. Rikets siffror beräknas inte exakt som 
våra men visar ändå på en tendens.

Ht 2017 Ht 2018 Ht 2019 HT 2019
Antal 
tjänster/
antal barn

Erhållna 
statsbidrag 
19/20

Ängen
tätorten

5,3 6,1 5,6 16/90 510 000

Västervången
tätorten

5,0 5,8 5,5 14,6/81 1 350 000

Lärkan 
tätorten

5,8 5,3 5,6 14,25/80 150 000

Barnens
Smedstorp

6,5 6,0 6,7 7,75/52 885 000

Fyrklövern
Onslunda

5,3 6,2 5,1 7,055/36 450 000

Utsikten
Brösarp

4,7 5,9 5,6 5,4/30 450 000

Tomelilla
kommunalt

5,5 (5,7 
enligt SCB)

5,8 (6,0 
enligt SCB)

5,7 65,055/369 3 795 000

Riket 
kommunalt

5,1 5,1 Finns ej än
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ulrika Ahrlin biträdande skolchef 2019-11-13

Barn och utbildning

Ulrika Ahrlin
Biträdande skolchef

Beslutet skickas till:

Familjenämnden
Skolchef
Rektorer i förskolan
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens utbildningsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
7 november 2019

Justerandes sign

Fnuu § 68 Dnr FN 2019/97

Yttrande till JO gällande anmälan mot skolsköterska, 
dnr 1931-2019

Familjenämndens utbildningsutskotts beslut
Familjenämndens utbildningsutskott beslutar föreslå familjenämnden att 
ställa sig bakom förvaltningens föreslagna yttrande och skicka det vidare till 
Justitieombudsmannen.

Ärendebeskrivning
Det har inkommit en begäran om upplysningar och yttrande från 
Justitieombudsmannen där en enskild i en anmälan framfört klagomål mot en 
skolsköterska vid Odenslundsskolan i Tomelilla kommun med anledning av 
behandlingen av en elev, handlingsid: FN 2019.3474.
Förvaltningens förslag till yttrande där information från förvaltningen lämnas 
samt där Familjenämnden redovisar sin bedömning av det som  kommit 
fram, handlingsid: FN 2019.3772

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämndens utbildningsutskott beslutar föreslå familjenämnden att 
ställa sig bakom förvaltningens föreslagna yttrande och skicka det vidare till 
Justitieombudsmannen.

Beslutsunderlag
JO:s begäran, handlingsid: FN 2019.3474
Förvaltningens förslag till yttrande, handlingsid: FN 2019.3772
Tjänsteskrivelse, Ulrika Ahrlin biträdande skolchef, 2019-11-04, handlingsid: 
FN 2019.3773
_________

Beslutet skickas till:

Ulrika Ahrlin, biträdande skolchef
Familjenämnden
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Barn och utbildning
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 0709-958487
Mobil 0709-958487
ulrika.ahrlin@tomelilla.se

Tomelilla den 2019-11-04Dnr FN DiarieNr

Familjenämnden 
MotpartAdress
273 00   MotpartOrt

Yttrande till Justitieombudsmannen angående ärende 
1931-2019

Utredning av klagomål
Skolsköterskorna i Tomelilla kommun följer Region Skånes vårdprogram 
för barn och ungdomar med övervikt eller fetma. Samtliga skolsköterskor 
har utbildning samtalsmetoden Mitt Brännpunktssamtal (MittBpSamtal), 
som är ett verktyg att samtala med barn, ungdomar och föräldrar om 
övervikt och fetma. Även den vikarierande skolsköterskan har denna 
utbildning. 
Vid granskning av elevens journal framkommer inget som avviker från de 
rutiner Elevhälsans medicinska insats har att förhålla sig till. 

20181130   
Skolsköterska A (vikarierande skolsköterska) träffar eleven för Hälsobesök 
i årskurs 4. Besöket har förgåtts av att vårdnadshavarna har fått 
information om besöket samt att vårdnadshavarna har fyllt i en 
hälsouppgiftsblankett och eleven svarat på en hälsoenkät. 
Efter hälsobesöket ringer skolsköterskan upp elevens mamma och 
informerar om vad de pratat om och ger råd om lämpliga åtgärder för 
besvär som framkommit samt undersökningsfynd. Tillväxtkurva och en 
hälsokurva som grundar sig på elevens svar på hälsoenkäten skickas med 
post hem till vårdnadshavarna. 
Skolsköterskan sätter upp eleven för uppföljning under vårterminen 2019 
av de besvär och undersökningsfynd som framkom. 

20190313
Skolsköterska B (ordinarie skolsköterska) träffar eleven för uppföljning 
enligt ovan med bland annat tillväxtkontroll. 
Skolsköterskan ringer upp mamma för att informera och diskutera elevens 
besvär och undersökningsfynd. 
Skolsköterskan har för avsikt att skicka hem tillväxt och BMI kurva. Då 
elevens pappa kommer till skolan för utvecklingssamtal får han kurvorna i 

74



2 (2)

ett klistrat kuvert.
Inga kontroller har gjorts mellan hälsobesöket och den överenskomna 
uppföljningen. 
Skolsköterska B har getts tillfälle att reflektera över anmälan och finner 
inget avvikande. Vårdnadshavarna har inte framfört några klagomål till 
skolsköterska eller verksamhetschef för EMI.

Lisbeth Andersson
Verksamhetschef EMI
Tomelilla kommun

Familjenämnden konstaterar att skolsköterskorna följt gällande rutiner för 
Elevhälsans medicinska insatser och har inget att anmärka avseende det 
aktuella fallet. Vårdnadshavare har informerats om hälsosamtal samt fått 
resultat av hälsosamtal och undersökningsfynd, brevledes. Vid 
uppföljning, våren 2019 överlämnades tillväxtkurva/BMI-kurva till en av 
vårdnadshavarna  i förslutet kuvert i samband med utvecklingssamtal.

Med vänlig hälsning
Barn och utbildning

Ulrika Ahrlin
Biträdande skolchef
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