
Tomelilla kommun
Familjenämnden

Ledamöter kallas
Ersättare underrättas

Tid: fredagen  den 13 december 2019 kl. 08.30

Plats: Dubbelgöken 1 och Dubbelgöken 2 Kommunhuset

Kallelse med föredragningslista

Ärenden
Diarienr Sidnr

1 Val av justerare och tidpunkt för justering
2 Ändring av dagordningen
3 Dialoger och informationsärenden 2019 2019/2 3
4 Information från individ- och familjeverksamheten
5 Information från utbildningsverksamheten
6 Barn- och elevresurs 2020 (Skolpeng) 2019/95 4 - 30
7 Utredning om framtida skolorganisation 2019/32 31
8 Utvärdering av OB-förskolan 2019/114 32 - 35
9 Redovisning av anmälningsärenden 2019 - fnifu 2019/1
10 Redovisning av anmälningsärenden 2019 2019/1 36 - 50
11 Prövning att fullgöra skolplikt på annat sätt, elev 

MKA
2019/90

12 Prövning att fullgöra skolplikt på annat sätt, MKA 2019/91
13 Anmälan om behov av särskilt förordnad 

vårdnadshavare

Christer Yrjas (C) Thomas Lindberg
Ordförande Sekreterare

Meddela förhinder i god tid till Kommunledningskontoret som kallar ersättare.
Telefon 0417-18293 Thomas Lindberg
Telefon "Ange telefonnr" "Ange namn" 
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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 6 december 2019 Dnr FN 2019/2

Familjenämnden

Tjänsteskrivelse - Dialoger och informationsärenden 
2019

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Familjenämnden genomför följande dialoger och information,

Information från individ- och familjeomsorgen.

Information från utbildningsverksamheten.

  

Thomas Lindberg
Kommunsekreterare
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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 6 december 2019 Dnr FN 2019/95

Familjenämnden

Tjänsteskrivelse – Barn- och elevresurs 2020 
(Skolpeng)

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar skolpeng för de olika verksamheterna enligt 
föreslagna belopp (i bilagor). 
Familjenämnden föreslås att inte ändra den socioekonomiska 
omfördelningen, utan bibehålla samma socioekonomiska omfördelning 
som för innevarande skolpeng (2019).

Ärendebeskrivning
Familjenämnden har att fatta beslut om barn-och elevresurs (skolpeng) 
inför kalenderåret 2020. Beslutet ska fattas på nämndens decembermöte. 
Skolpeng beslutas separat för vardera skolform, från förskola till och med 
gymnasieskola. Skolpengen fastställs till ett grundbelopp per barn/elev, 
med ett antal kostnadsposter vilka följer av skollagen. Beloppen som 
fastställs följer i sin tur av den budgetram familjenämnden tilldelats för 
barn-och utbildningsverksamheten. Utöver att fastställa grundbeloppet ska 
nämnden fatta beslut om eventuella omfördelningar, exempelvis 
socioekonomisk omfördelning. Under hösten 2019, vid familjenämndens 
sammanträden i oktober och november har en genomgång av skolpengens 
struktur och framräkning redovisats samt vilka principer som ska följas vid 
framräknandet av skolpengen. Vidare har den socioekonomiska 
omfördelningen belysts.  

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, skolchef Johan Holmqvist, handlingsid: FN 2019.xxx
Förslag skolpeng, handlingsid: FN 2019.xxx
Barn- och utbildning budgetförutsättningar 2020, handlingsid: FN 
2019.xxx

4



2 (2)

Barn och utbildning

Johan Holmqvist
Skolchef

Beslutet skickas till:

Skolchef Johan Holmqvist
Biträdande skolchef Ulrika Ahrlin
Ekonomiavdelningen
Fristående verksamheter
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Barn och utbildning 
 

1 
 

Budget 2020                                        

 
 

Budget för barn- och utbildning 2020 som beslutats av kommunfullmäktige har utökats med 5,1 mnkr där 

ökningarna består av hyreskompensation +4,0 mnkr, OB-förskola +0,9 mnkr samt ungdomsfullmäktige + 0,2 

mnkr. 

En justering behöver göras på grund av att vuxenutbildningen och lönekompensationen ligger under fel 

ansvarsområde. Det innebär att man behöver flytta 4,4 mnkr från barn och utbildning till individ och familj 

avseende vuxenutbildningen och 2,2 mnkr från Barn och utbildning till Skolpeng avseende löneökningarna 

2019. 

Barn och utbildning har 2020 en budget på 329 250 mnkr.  

 

Underlag budgetremiss 

2020

 Totalt budget 

2019
 Remiss-förslag

2020

 Kompletterande 

förslag

 Budgetförslag

2020
Justering Ny budget 2020

FN 690                     690                                690                     690                     

Arbetsmarknad 2 875                  2 875                             800 3 675                  3 675                  

Skolpeng 181 624              181 624                         181 624              2 245                    183 869              

Gymnasieverksamhet 73 100                73 100                           73 100                73 100                

Barn och utbildning 73 864                73 864                           5 100                  78 964                6 683 -                   72 281                

Individ och familjeverksamhet 49 203                49 203                           49 203                4 438                    53 641                

Summa FN 381 356              381 356                         5 900                 387 256             -                        387 256             

Barn och utbildning

329 250

Skolpeng Ledning & admin

183 870 42 549

Gymnasiet Elevhälsan

73 100 20 183

Byavång Särskola Smedstorp LUG

Nattviolen Modersmål

1 230 770

2 058 2 650

Kastanjeskolan LUG Kastanje. Särskola

1 340 1 500
1,3 mkr i tillägg 0,4 mkr i tillägg

0,4 mkr i tillägg
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Barn och utbildning består av ett antal ansvarsområden enligt bilden ovanför. Skolpeng är den största 

budgetposten och uppgår till 183 870 mnkr. Det är denna budgetpost som står som grund för beräkning av 

skolpeng per elev/barn inom skola, förskola, fritidshem och förskoleklass både i kommunal verksamhet och till 

externa skolor/förskolor. Tillägg ovan är medel ur Elevhälsan budget för tilläggsbelopp.  

Förvaltningen föreslår inga förändringar jämfört med föregående år (2019).  

Skolpeng 2020 

Grundbelopp 
Bidraget till fristående förskolor, fritidshem, förskoleklasser och skolor (utom individuella program) ska bestå av 

ett grundbelopp och ett eventuellt tilläggsbelopp. 

Grundbeloppet ska avse ersättning för:  

• Undervisning (omsorg och pedagogisk verksamhet för förskola och fritidshem)  

• Läromedel och utrustning (pedagogiskt material och utrustning, lek- och lärprodukter för förskola och 

fritidshem)  

• Elevvård och hälsovård (gäller ej förskola och fritidshem)  

• Måltider  

• Administration (en schablon på 3 procent)  

• Moms (en schablon på 6 procent)  

• Lokalkostnader (baserat kommunens genomsnittskostnad eller i undantagsfall den fristående skolans 

faktiska kostnader) 

 

En kommun ska kunna redovisa hur bidraget har räknats ut. Det ska av redovisningen framgå att och hur alla de 

nämnda kostnadsposterna ingår. Kommunerna måste dock inte utforma sin budget så att den är uppdelad på 

vart och ett av de kostnadsslag som ska ingå i grundbeloppet. Ett minimikrav bör dock vara att det ska vara 

möjligt att urskilja hur lokalkostnadsersättningen, administrationsschablonen och momskompensationen har 

beräknats. 

Tilläggsbelopp  
I tilläggsbeloppet ingår medel för barn och elever med omfattande behov av särskilt stöd samt modersmålsstöd 
och modersmålsundervisning.  
 
Barn och elever som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd 
deras speciella behov kräver. Enligt skollagen är det förskolechefen/rektor som ansvarar för att barnet får 
stödinsatser. För barn med omfattande behov av särskilt stöd kan verksamheten söka tilläggsbelopp. 
Tilläggsbelopp riktas i första hand till barn som har omfattande behov av särskilt stöd på grund av medicinska 
handikapp, fysiska handikapp samt neuropsykiatrisk diagnos som exempel autism.  
 

Enskilda huvudmän har rätt till tilläggsbelopp från hemkommunen för elever som deltar i obligatorisk lovskola. 
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Resursfördelning Tomelilla 
 
Inför varje nytt budgetår ska det göras en översyn av resursfördelningssystemet och nödvändiga justeringar 
genomföras. 
 
Barn - och utbildning är en tydligt decentraliserad verksamhet med alla beslut som rör enheten delegerade till 
rektor/förskolechef. Som konsekvens av detta fördelas i stort sett alla pengar, som kommunfullmäktige har 
avsatt till barn- och utbildning, till enheterna och rektor/förskolechef har fullt ekonomiskt ansvar för tilldelade 
medel. 
 
Centralt finns en liten del pengar. De går till gemensamma funktioner som det är svårt att fördela ut på 
enheterna. 
 
Alla pengar som barn- och utbildning disponerar i driftbudgeten fördelas ut. Det finns inga centrala potter som 
enheterna kan söka pengar från. Detta bidrar också till tydligheten i systemet. 
 
Vid framtagandet av ett resursfördelningssystem måste olika avväganden göras. Resursfördelningssystemet 
skall upplevas som rättvist och försöka komma så nära ett optimalt resursutnyttjande som möjligt. Det måste 
vara enkelt att ta fram och förstå. 
 
Ett resursfördelningssystem måste fungera för alla barn och elever även för de som har behov av mer än 
genomsnittsbarnet/-eleven. 
 
Barn- och utbildning har idag ett väl fungerande system som upplevs som både enkelt att ta fram och förstå. 
Det tar hänsyn till och utjämnar för socioekonomiska faktorer och barn och elever som behöver mer. 
 
På några enheter finns det s.k. speciallösningar, lösningar som hanteras av en enhet men som servar hela 

kommunen, som får särskilt riktade medel. På två enheter (Smedstorps skola och Kastanjeskola) finns det 

centralt finansierade särskilda undervisningsgrupper för elever med autism och/eller grav språkstörning, dessa 

servar hela kommunen. För att rektor ska kunna ta beslut om att placera en elev i dessa krävs barn- och 

elevhälsans enhetschefs medgivande. Rektor ska redovisa vilka elever som är inskrivna i dessa grupper. Övriga 

särskilda undervisningsgrupper finansieras inom enheternas budget. 

Grundsärskola (årskurs 1–6) finns på Byavångsskolan och på Kastanjeskolan (årskurs 7–10). Grundsärskolan, ska 

ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och som så 

långt det är möjligt motsvarar den som ges i grundskolan. 
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Förslag till Skolpeng/Barnpeng 2020 

Grundskola 
 

 
 
Vissa kostnadsposter är kopplade till elever i årskurs 1–6 medan elevvård och IKT investeringar är riktade mot 
årskurs f-9.  
 
 

 

Peng/bidrag Plats i egen regi Plats i friskola
Plats i annan 

kommun

GRUNDSKOLA ÅK 1-6

Undervisning 44 974 kr 48 009 kr 48 009 kr

Lärverktyg 4 122 kr 5 471 kr 5 471 kr

Elevhälsa 0 kr 4 601 kr 4 601 kr

Måltider 5 147 kr 5 147 kr 5 147 kr

Lokalkostnader 2 924 kr 10 873 kr 10 873 kr

Administration 0 kr 2 223 kr 2 223 kr

Mervärdeskatt 0 kr 4 579 kr 0 kr

Grundbelopp (avrundat) 57 170 kr 80 900 kr 76 320 kr

Jämförelse 2020 / 2019 -481 kr 965 kr 911 kr

Grundbelopp 2020, grundskola årsk 1 - 6 Tomelilla kommun

Grundbelopp 2020, grundskola årsk 7 - 9 

Peng/bidrag
Plats i egen 

regi

Plats i 

friskola

Plats i annan 

kommun

GRUNDSKOLA ÅK 7 - 9

Undervisning 49 688 kr 55 623 kr 55 623 kr

Lärverktyg 5 201 kr 6 551 kr 6 551 kr

Elevhälsa 0 kr 4 601 kr 4 601 kr

Måltider 5 362 kr 5 362 kr 5 362 kr

Lokalkostnader 5 563 kr 16 998 kr 16 998 kr

Administration 0 kr 2 674 kr 2 674 kr

Mervärdeskatt 0 kr 5 509 kr 0 kr

Grundbelopp (avrundat) 65 810 kr 97 320 kr 91 810 kr

Jämförelse 2020 / 2019 -72 kr -373 kr -426 kr
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Förskoleklass 
 

 

Fritidshem 
 

 

Peng/bidrag Plats i egen regi Plats i friskola
Plats i annan 

kommun

FÖRSKOLEKLASS

Undervisning 24 076 kr 27 067 kr 27 067 kr

Lärverktyg 1 780 kr 3 130 kr 3 130 kr

Elevhälsa 0 kr 4 601 kr 4 601 kr

Måltider 5 147 kr 5 147 kr 5 147 kr

Lokalkostnader 4 159 kr 13 132 kr 13 132 kr

Administration 0 kr 1 592 kr 1 592 kr

Mervärdeskatt 0 kr 3 280 kr 0 kr

Grundbelopp (avrundat) 35 160 kr 57 950 kr 54 670 kr

Jämförelse 2020 / 2019 -947 kr 5 033 kr 4 748 kr

Grundbelopp 2020, förskoleklass 

Peng/bidrag Plats i egen regi Plats i friskola
Plats i annan 

kommun

FRITIDSHEM 6 - 9 ÅR

Undervisning 20 041 kr 14 952 kr 21 650 kr

Lärverktyg 950 kr 950 kr 950 kr

Elevhälsa 0 kr 0 kr 0 kr

Måltider 3 704 kr 3 704 kr 3 704 kr

Lokalkostnader 1 935 kr 9 672 kr 9 672 kr

Administration 0 kr 878 kr 1 079 kr

Mervärdeskatt 0 kr 1 809 kr 0 kr

Grundbelopp (avrundat) 26 630 kr 31 970 kr 37 060 kr

Jämförelse 2020 / 2019 -292 kr 2 689 kr 3 070 kr

Grundbelopp 2020, fritidshem 6-9 år
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Eftersom de fristående fritidshem och förskola själva hanterar föräldraavgifterna minskas deras peng 

motsvarande det budgeterade genomsnittet för år 2020.  

Förskola 
 

 

Grundbelopp 2020, fritidshem årsk 10-12 år

Peng/bidrag Plats i egen regi Plats i friskola
Plats i annan 

kommun

FRITIDSHEM 10 - 12 ÅR

Undervisning 16 901 kr 11 813 kr 18 510 kr

Lärverktyg 950 kr 950 kr 950 kr

Elevhälsa 0 kr 0 kr 0 kr

Måltider 3 704 kr 3 704 kr 3 704 kr

Lokalkostnader 1 935 kr 9 672 kr 9 672 kr

Administration 0 kr 784 kr 985 kr

Mervärdeskatt 0 kr 1 615 kr 0 kr

Grundbelopp (avrundat) 23 490 kr 28 540 kr 33 820 kr

Jämförelse 2020 / 2019 -447 kr 2 519 kr 2 860 kr

Peng/bidrag Plats i egen regi Plats i friskola
Plats i annan 

kommun

FÖRSKOLA 1 - 2 ÅR (Heltid)

Undervisning 104 265 kr 99 463 kr 111 518 kr

Lärverktyg 2 062 kr 2 062 kr 2 062 kr

Elevhälsa 0 kr 0 kr 0 kr

Måltider 9 416 kr 9 416 kr 9 416 kr

Lokalkostnader 4 801 kr 17 259 kr 17 259 kr

Administration 0 kr 3 846 kr 4 208 kr

Mervärdeskatt 0 kr 7 923 kr 0 kr

Grundbelopp (avrundat) 120 550 kr 139 970 kr 144 460 kr

Jämförelse 2020 / 2019 -6 961 kr -4 871 kr -2 483 kr

FÖRSKOLA 1 - 2 ÅR (15 h)

Undervisning 52 133 kr 49 731 kr 55 759 kr

Lärverktyg 2 062 kr 2 062 kr 2 062 kr

Elevhälsa 0 kr 0 kr 0 kr

Måltider 9 416 kr 9 416 kr 9 416 kr

Lokalkostnader 4 801 kr 17 259 kr 17 259 kr

Administration 0 kr 2 354 kr 2 535 kr

Mervärdeskatt 0 kr 4 849 kr 0 kr

Grundbelopp (avrundat) 68 410 kr 85 670 kr 87 030 kr

Jämförelse 2020 / 2019 -2 449 kr 972 kr 1 976 kr

Grundbelopp 2020, förskola (1-2 ÅR)
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På grund av dels hyreshöjningar dels löneökningar som Barn och utbildning inte blivit kompenserade för har 
det uppstått ett antal konsekvenser och detta har framförallt drabbat förskolorna. För att totalen ska motsvara 
183 870 000 kr gäller att skolpengen/barnpengen anpassas efter de givna förutsättningarna. Förslaget till 
skolpeng 2020 enligt ovan motsvarar en total budget på 183 870 000 kr.  
 
 
Förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar skolpeng för de olika verksamheterna enligt föreslagna belopp. Familjenämnden 
föreslås att inte ändra den socioekonomiska omfördelningen, utan bibehålla samma socioekonomiska 
omfördelning som för innevarande skolpeng (2019).  
 
 
 

 
 

Peng/bidrag Plats i egen regi Plats i friskola
Plats i annan 

kommun

FÖRSKOLA 3 - 5 ÅR (Heltid)

Undervisning 69 283 kr 64 481 kr 76 536 kr

Lärverktyg 2 062 kr 2 062 kr 2 062 kr

Elevhälsa 0 kr 0 kr 0 kr

Måltider 9 416 kr 9 416 kr 9 416 kr

Lokalkostnader 4 801 kr 17 259 kr 17 259 kr

Administration 0 kr 2 797 kr 3 158 kr

Mervärdeskatt 0 kr 5 761 kr 0 kr

Grundbelopp (avrundat) 85 560 kr 101 780 kr 108 430 kr

Jämförelse 2020 / 2019 -5 481 kr -3 243 kr -949 kr

FÖRSKOLA 3 - 5 ÅR (15 h)

Undervisning 34 642 kr 32 240 kr 38 268 kr

Lärverktyg 2 062 kr 2 062 kr 2 062 kr

Elevhälsa 0 kr 0 kr 0 kr

Måltider 9 416 kr 9 416 kr 9 416 kr

Lokalkostnader 4 801 kr 17 259 kr 17 259 kr

Administration 0 kr 1 829 kr 2 010 kr

Mervärdeskatt 0 kr 3 768 kr 0 kr

Grundbelopp (avrundat) 50 920 kr 66 580 kr 69 020 kr

Jämförelse 2020 / 2019 -1 705 kr 1 791 kr 2 748 kr

Grundbelopp 2020, förskola (3-5 ÅR)
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Budget Skolpeng per verksamhet: 
 

 
 
 

 
 
 

Kostnader

2020

1 - 2 år 1 - 2 år, <15 tim 3 - 5 år 3 - 5 år, <15 tim 685

Kommunal 108 31 178 47 364 32 763

Fr. annan kommun 6 2 3 2 13 1 219

Fr. annan kommun 6 2 3 2 -1 504

Till annan kommun 7 0 12 1 20 2 381

Fristående förskolor 90 10 172 23 295 32 492

Moms -1 949

Skolpeng förskola 65 401

Förskolans budget 65 427

Diff 26

Ankis ped omsorg 1,0 1,0 3,0 1,0 6,0 598

Moms -36

Skolpeng ped omsorg 562

Ped omsorg budget 554

Diff -8 

Barn

2020

Barn 6-9 år Barn 10-12 år Kostnad 6-9 Kostnad 10-12

2020 2020 2020 2020

Kommunal 353 77 9 400 1 809

Fr. annan kommun 6 4 160 94

Fr. annan kommun 6 4 -222 -135

Till annan kommun 16 5 593 169

Fristående skolor 87 39 2 781 1 113

Moms -167 -67

Skolpeng Fritidshem

Fritidshem budget 2020

Diff

15 528

-0 

Kommun

ens skola

IKE

Antal barn- budget

15 528
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Elever 1-6 Elever 7-9 Kostnad 1-6 Kostnad 7-9

2020 2020 2020 2020

Kommunal 751 329 42 935 21 651

Fr. annan kommun 16 16 915 1 053

Fr. annan kommun 16 16 -1 221 -1 469

Till annan kommun 23 59 1 755 5 417

Fristående skolor 159 69 12 863 6 715

Moms -772 -403

Socioekonomisk tilldelning

Liten skola

Famn och Almaröd

Skolpeng Grundskola

Skolans budget 2020

Diff

96 448

-26 

Kommun

ens skola

IKE

Antal elever- budget

5 735

500

800

96 474

Förskoleklas
Kostnad 

förskoleklass

2020 2020

Elever- budget

Kommunal 126 4 430

Fr. annan kommun 5 176

Fr. annan kommun 5 -273

Till annan kommun 4 219

Fristående skolor 25 1 449

Moms -87

Skolpeng förskoleklass 5 913

Förskoleklass budget 2020 5 913

Diff -0 

Kommun

ens skola

IKE

Verksamhet Budget 2020 Kostnad 2020 Differens

Förskola 65 427 65 401 26

Pedagogisk omsorg 554 562 -8 

Grundskola 96 448 96 474 -26 

Förskoleklass 5 913 5 913 -0 

Fritidshem 15 528 15 528 -0 

Totalt: 183 870 183 878 -8 
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Barn och utbildning – budget och förutsättningar 2020 
 

Budget 2020                                        

 

Budget för barn- och utbildning 2020 som beslutats av kommunfullmäktige har utökats med 5,1 mnkr där 

ökningarna består av hyreskompensation +4,0 mnkr, OB-förskola +0,9 mnkr samt ungdomsfullmäktige + 0,2 

mnkr.  

Familjenämnden har fått i uppdrag att senast 1 april 2020 tillsätta en handläggare på 30 % för att i en 

uppstartsfas hjälpa ungdomsfullmäktige att finna sina former. 200 tkr har avsatts tillfälligt under 2020 som 

en speciell satsning för detta ändamål. 

Familjenämnden fick i uppdrag att under första kvartalet 2020 utvärdera verksamheten med förskola på 

obekväm arbetstid och nämnden tillförts 900 tkr i ram under 2020. 

En justering behöver göras på grund av att vuxenutbildningen och lönekompensationen ligger under fel 

ansvarsområde. Det innebär att man behöver flytta 4,4 mnkr från barn och utbildning till Individ och familj 

avseende vuxenutbildningen och 2,2 mnkr till Skolpeng avseende löneökningarna 2019. 

I budgeten ingår även medel för löneökningar (9 månader 2019, april-december) avseende kommunal 

verksamhet motsvarande 3,0 mnkr. Lönekostnaden/utfallet löper dock för hela 2020. Innevarande 

lönekompensationsmodell, där familjenämnden får lönekompensation för 9 månader innebär att 

lönekompensationen för egen verksamhet uppgår till 75 % av faktiskt ökade lönekostnader 9/12 (0,75). Den 

75 %-iga kompensationen avser endast verksamhet i egen regi.  Familjenämnden ska utöver egen 

verksamhet ersätta fristående verksamheter med motsvarande lönekompensation. Familjenämndes 

budget har inte räknats upp avseende dessa utbetalningar, varvid dessa ska hanteras inom befintlig ram.  

Motsvarande ersättningsmodell, som för ökade lönekostnader, gäller även för kapitalkostnadstillskottet 

som beslutats (ökade hyresbidraget till familjenämnden). Det vill säga att fristående verksamhet ska 

kompenseras för ökat hyresbidrag till egen regi verksamhet, beloppet motsvarar cirka 2,0 miljoner och är 

inte medräknat till familjenämndens budgetram. Den sammantagna effekten av lönebidrag om 9/12-delar, 

löneersättningar och hyresbidrag till fristående verksamhet är cirka 4,4 miljoner för år 2020. 

Utöver kostnaderna ovan har kostnader enligt nedan, skolmåltider och städ/lokalvård ökat med cirka 1,6 

miljoner mellan åren 2018/2019, en kostnadsökning som inte är påförd i familjenämndens ram. 

 

 

 

Underlag budgetremiss 

2020

 Totalt budget 

2019
 Remiss-förslag

2020

 Kompletterande 

förslag

 Budgetförslag

2020
Justering Ny budget 2020

FN 690                     690                                690                     690                     

Arbetsmarknad 2 875                  2 875                             800 3 675                  3 675                  

Skolpeng 181 624              181 624                         181 624              2 245                    183 869              

Gymnasieverksamhet 73 100                73 100                           73 100                73 100                

Barn och utbildning 73 864                73 864                           5 100                  78 964                6 683 -                   72 281                

Individ och familjeverksamhet 49 203                49 203                           49 203                4 438                    53 641                

Summa FN 381 356              381 356                         5 900                 387 256             -                        387 256             
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Även förändringar i antalet barn och elever i de olika verksamheterna (förskola, grundskola, fritidshem, 

grundskola och pedagogisk omsorg) kan påverka skolpengen och barnpengen. Exempelvis om antalet barn 

ökar påverkar det barnpengen/skolpengen per barn/elev.  Antalet totala barn behöver inte öka men 

kostnaderna kan ändå komma att öka om antalet yngre barn (som har en högre barnpeng) ökar samtidigt 

som äldre minskar (som har en lägre barnpeng) och med en oförändrad total budget får barnpengen 

anpassas efter de nya förutsättningarna. Samma sak gäller grundskolan t.ex. kan antalet elever öka men 

också vara oförändrad men om antal elever i kommunal verksamhet minskar samtidigt som antalet elever 

ökar i fristående verksamhet kommer kostnaderna att öka och med en oförändrad total budget är man 

tvungen att anpassa skolpengen per elev så att det överensstämmer med den totala budgeten.  

Barn och utbildning har 2020 en budget på 329 250 mnkr. 

 

2018 2019 Ökn/Min

Måltider 10 619 11 602 983

Lokalvård/Städ 3 528 4 143 615

Elkostnader 1 946 1 952 6
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Barn och utbildning består av ett antal ansvarsområden enligt bilden ovanför. Skolpeng är den största 

budgetposten och uppgår till 183 870 mnkr. Det är denna budgetpost som står som grund för beräkning av 

skolpeng per elev/barn inom skola, förskola, fritidshem och förskoleklass både i kommunal verksamhet och 

till externa skolor/förskolor. Tillägg ovan är medel ur Elevhälsan budget för tilläggsbelopp. Dessa medel 

eftersöks inte, utan ligger som ett fast anslag över åren. 

Bilden nedan illustrerar på ett väldigt enkelt sätt hur det går till vi beräkning av skol- och barnpeng och att 

man måste ta hänsyn till den totala budgeten. 

 

Skolpeng per elev/barn som tas fram ska ta hänsyn till antal elever/barn i respektive verksamhet och regi. 

Barn och utbildning

329 250

Skolpeng Ledning & admin

183 870 42 549

Gymnasiet Elevhälsan

73 100 20 183

Byavång Särskola Smedstorp LUG

Nattviolen Modersmål

1 230 770

2 058 2 650

Kastanjeskolan LUG Kastanje. Särskola

1 340 1 500
1,3 mkr i tillägg 0,4 mkr i tillägg

0,4 mkr i tillägg

+

Skolans budget 183 870 mnkr

Skolpeng per elev/barn

Personal kostnader Fasta kostnader (Lokaler mm)
* Antal elever i 

extern skola
= Ersättning till 

annan huvudmanAntal elever i kommunal skola
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I skolpengen/barpengen ingår ett antal kostnader vilka påverkakas av varandra när pengen ska räknas fram 

och effekten kan variera avseende verksamhet i egen regi respektive fristående verksamhet. Nedan 

illustreras detta vad gäller ökade hyreskostnader i den egna regin/verksamheten.  

I nästa bildexempel utgår vi ifrån att budgeten för skolan är 80,2 mnkr och visar vi på vad som händer om 

endast hyreskostnaderna ökar. De totala kostnaderna blir 81,3 mnkr samtidigt som den totala budgeten är 

oförändrad. Oftast är den enda reella lösningen att justera ersättningen för undervisning nedåt (det största 

kostnadsslaget i skolpengen) för att få totalen att stämma. Gör man inte det så uppstår ett omedelbart 

underskott nästkommande budgetår.                                                (INNAN HYRESHÖJNING) 

 

Figur 1 

Bilderna illustrerar på ett väldigt enkelt sätt hur det går till när man beräknar skolpeng för de olika 

verksamheterna (skola, förskola, fritidshem och förskoleklass).  Det finns lagar, regler och praxis (bidrag på 

lika villkor) som kommunerna är tvungna att följa när de beräknar skolpeng till fristående skolor/förskolor. 

Det är reglerat i skollagen och det är noggrant beskrivet vad som skall ingå i skolpengen. Av skollagen följer 

att bidraget ska grunda sig på hemkommunens budget för det kommande budgetåret och beslutas före 

kalenderårets början. Likabehandlings-/lika villkorsprincipen innebär att bidraget (till fristående) ska 

beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna 

verksamheten av motsvarande slag. Alla kostnader som är förknippade med verksamheten ska ingå i 

bidraget.  

Skolpeng per elev/barn påverkas av antalet elever/barn i respektive verksamhet och regi.  

Gymnasieverksamheten (köp av) har en budget på 73 100 mnkr. Eftersom Tomelilla kommun inte har egen 

gymnasieverksamhet så utgår beräkningen av programpeng till de fristående utifrån vad kommunen betalar 

i genomsnitt per elev och program till andra kommuner. Varje kommun beslutar årligen om grundbelopp 

(bidragsbelopp och tilläggsbelopp) för gymnasieskolans olika utbildningar. Den omfattar kostnader som den 

gymnasieproducerande kommunen har för undervisning, läromedel, skolmåltider, elevvård, lokaler samt 

övriga kostnader fördelade per elev och program. Kommuner som tagit emot och antagit elever från andra 

kommuner får utbildningskostnaderna betalda av elevernas hemkommuner, s.k. interkommunal 

+

Kommunal

Elevpeng = 46 154

+

Kommunal

Elevpeng = 46 154 Diff: -1 076 923 60 769

Fristående

Fristående

57 692

81 269 231

Skolpeng per elev/barn

60 000 000 19 000 000
* 350 = 21 269 231

1 300

80 192 308

Skolpeng per elev/barn

60 000 000 15 000 000
* 350 = 20 192 308

1 300
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ersättning. Nivån på den interkommunala ersättningen beslutas av vardera gymnasieproducerande 

kommun genom deras programprisbeslut. Kostnaden ska baseras på självkostnadsprincipen.  

Skolverket beslutar om det belopp en elevs hemkommun ska betala till en enskild huvudman för en 

fristående gymnasieskola eller gymnasiesärskola i de fall hemkommunen inte erbjuder utbildningen. Dessa 

återfinns i den så kallade riksprislistan. Tomelilla kommun kan välja om man vill ersätta fristående 

gymnasier enligt riksprislistan eller enligt vad kommunen betalar i genomsnitt per elev och program till 

andra kommuner. 

Ovan beskrivet pekar på den viktiga faktorn att Tomelilla kommun inte har möjlighet att påverka 

programpriserna som beslutas av de gymnasieproducerande kommunerna och då inte heller den totala 

kostnaden för gymnasiet (som hemkommun/icke producerande kommun).  När antalet elever ökar så ökar 

kostnaderna. Det samma gäller när programpriserna ökar.  

Ledning och administration är ett centralt ansvarområde och budgeten uppgår till 38 349 mnkr. Under detta 

ansvar ligger alla hyreskostnader, ledare inkl. skolchefen, skol- och särskoleskjutsar, kostnader för 

träningsskolan, system licenser etc.   

Elevhälsans budget uppgår till 20 183 mnkr varav 9,6 mnkr består av tilläggsbelopp.  

Byavångsskolans och Kastanjeskolans särskolor är anslagsfinansierade och båda särskolorna får ett årligt 

tilläggsbelopp om 0,4 mnkr per automatik (som tidigare beskrivet).  

Kastanjeskolan och Smedstorps skola har särskilda undervisningsgrupper (LUG) som också är 

anslagsfinansierade.  Kastanjeskolans undervisningsgrupp barometern får ett årligt tilläggsbelopp om 1,3 

mnkr.  

Nattviolen är en OB – förskola som för 2020 har en budget på 1,2 mnkr, i och med tillskottet om 0,9 miljoner. 

Modersmålsundervisningen har ett anslag på 0,8 mnkr. Modersmålslärare ligger under detta ansvar. 

Modersmålsundervisning ger elever med ett annat modersmål än svenska möjlighet att läsa sitt modersmål 

som ett ämne i skolan. Ämnet är reglerat i skollagen och elever i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan 

och sameskolan ska erbjudas undervisning i modersmål om vissa krav är uppfyllda. Inom 

modersmålsverksamheten ska det även erbjudas studiehandledning på modersmålet.  
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Befolkningsprognos (STATISTICON AB) 

 

 

Enligt befolkningsprognosen som Statisticon AB gjort ökar antalet elever fram till 2022 för att därefter 

minska.  

Om vi istället tittar på hur många elever Tomelilla kommun faktisk har i grundskola och förskoleklass i 

oktober 2019 och utgår ifrån att det inte blir någon inflyttning och utflyttning blir det nästan ingen 

förändring i antalet elever totalt i grundskola mellan åren 2019 och 2020.  

Däremot sker det en förändring vad det gäller antalet elever i kommunal regi respektive fristående regi. Det 

blir färre elever i annan kommun men fler i fristående regi.  

Antal elever från annan kommun minskar 2020 men även antal elever placerade i annan kommun minskar.  

Det blir en marginell förändring av antalet förskoleklasselever 2020. Därefter minskar antalet 

förskoleklasselever fram till 2022 enligt prognos. 
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Prognosen visar på att antalet fritidshembarn kommer att minska de närmaste åren i takt med att antalet 

elever i förskoleklass och grundskola, årskurserna 1–6 minskar. Detta under förutsättning att beläggningen 

(andelen inskrivna fritidshemsbarn) på fritidshem förblir oförändrad.  

Antal barn i förskolan minskar succesivt fram till och med 2024 enligt befolkningsprognosen.  
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Befolkningsprognos gymnasiet (STATISTICON AB) 

 

 

Antal elever på gymnasiet började öka från och med år 2017. En av anledningarna är ensamkommande barn 

och ungdomar.  En annan anledning är att allt fler elever går mer än tre år på gymnasiet.  

Antal elever på gymnasiet kommer med all säkerhet fortsätta att öka och frågan är bara med hur många. 

Dessa volymer är mycket svåra att prognosticera. I dag är det relativt många elever som går mer än tre år 

på gymnasiet och om denna trend håller i sig så kommer T-lilla kommun fram till och med år 2027 ha ca 585 

elever på gymnasiet (jämfört med år 2016 då det fanns 430 elever). 

År 2015 gick 34 elever som var 19 år eller äldre på gymnasiet, 2016 var det 43 och 2017 var det 42 elever. 

År 2018 ökade antalet elever som var 19 år eller äldre på gymnasiet till 55 och hösten 2019 går 84 elever 

som är 19 år eller äldre på gymnasiet. 

En elev har rätt att påbörja en gymnasieutbildning under tiden till och med det första kalenderhalvåret det 

år de fyller 20 år, dvs de kan även börja en ny treårig utbildning fram till detta tillfälle. Det betyder att en 

elev kan gå i gymnasiet fram till att den fyllt 22/23 år.  Dessutom kan huvudman/rektor, på mottagande 
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gymnasieskola bevilja förlängd gymnasietid vilket innebär att elever kan gå på gymnasiet även efter det att 

de fyllt 23 år.  

Höstterminen 2019 är det 115 elever (22,5%) som går något av introduktionsprogrammen. 

(yrkesintroduktion, språkintroduktion, programinriktat val och Individuellt alternativ) De flesta elever som 

går något av introduktionsprogrammen kommer sannolikt gå mer än tre år på gymnasiet.  

Om behörigheten till gymnasiet skulle öka på sikt skulle detta kunna leda till att färre elever gick ett fjärde 

år på gymnasiet. Detta skulle i sin tur leda till färre elever totalt på gymnasiet men också till lägre kostnader 

per år.  Under perioden 2016–2019 har vi dessutom haft ovanligt stora volymer av elever på 

introduktionsprogrammet språk, vilka gått över till andra introduktionsprogram alternativt nationella 

program. Dessa volymer får antas minska över tid. Något som också innebär effekter för de totala 

gymnasievolymerna och därigenom den totala gymnasiekostnaden. 
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Uppräkning av skolpeng/barnpeng: 

Skolpengen och barnpengen är baserad på en viss personaltäthet eller barn per anställd inom förskola enligt 

nedan: 

 

Beräkningen av den delen av skolpengen som avser pedagogisk personal sker som i exemplet enligt 

följande: 

 

Om vi lägger in genomsnittslönen för år 2019 istället för år 2018 får vi ett högre ersättning per elev. Vad vi 

har gjort är att vi använt oss av samma mått i beräkningen av skolpengen för år 2020 som året dessförinnan. 

Vi har också räknat upp till 2019 års prisnivå den delen av ersättningen som avser lokalvård (städ) och 

måltider. Det är alltså 2019 års prisnivå och inte 2020 års prisnivå och vi kan förvänta oss en kostnadsökning 

men hur stor blir denna vet vi inte i dagsläget. Hyreskostnaderna har ökat så vi har räknat upp ersättningen 

till externa skolor/förskolor enligt bidrag på lika villkor så att ersättningen motsvarar genomsnittskostnad 

per elev/barn i kommunal skola år 2019.  Vi har inte fått underlag från samhällsbyggnadsnämnden än om 

vad kostnaderna för hyror blir år 2020. För budget 2019 fick vi underlaget i januari månad och då hade 

nämnden redan tagit beslut om budget 2019.  

Vad som händer med de totala kostnaderna om man gör dessa uppräkningar som vi nämnt ovan illustreras 

nedan.   

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhet Mått

Grundskola åk 1-6 7,6 årsarbetare per 100 elever

Grundskola åk 7-9 7,8 årsarbetare per 100 elever

Förskoleklass 5,0 årsarbetare per 100 elever

Förskola år 1-2 4,4 barn per årsarbetare

Förskola år 3-5 6,6 barn per årsarbetare

Fritidshem år 6 - 9 4,1 årsarbetare per 100 barn

Fritidshem år 10-12 3,5 årsarbetare per 100 barn

Pedagogisk personal

7,6 ant tjänster per 100 elever

35 368 kr Snittlön år 2019

1,016 semesterersättning

1,3940 PO

4 568 376 kr s:a

100 ant elever. Mått per 100 elever.

45 684 kr peng per elev
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Exempel förskola: 

 

År 2019 hade förskola en budget på 64 779 000 kr. För barn från och till annan kommun har vi både intäkter 

och kostnader. År 2020 har budgeten utökats med 648 000 kr (lönekompensation 9 månader) så vi får en 

budget på 65 427 000 kr.  

År 2020 har vi fler budgeterade barn och framförallt yngre barn, enligt prognos. Hyrorna har ökat och de 

fristående och externa förskolorna ska kompenseras för detta.  Kostnaderna för löner, städ och måltider 

har också ökat. Om barnpengen räknas upp med dessa kostnaderna med hänsyn taget till mängden barn 

och åldersfördelningen så innebär det en differens gentemot mot beslutad ram för 2020 med 5,7 miljoner 

kronor. 

 

Barnpengen (per barn) behöver därför justeras/anpassas nedåt så att kostnaderna motsvarar den totala 

budgeten för förskolans om 65,4 mnkr. Genomförs inte detta uppstår ett underskott om 5,7 miljoner (helår) 

för år 2020.  

 

 

 

 

 

 

Budget 19

1 - 2 år 1 - 2 år, <15 tim 3 - 5 år 3 - 5 år, <15 tim 675

Kommunal 84 28 191 52 355 32 184

Fr. annan kommun 4 3 4 1 12 1 117

Fr. annan kommun 4 3 4 1 12 -1 324

Till annan kommun 5 2 6 2 15 1 665

Fristående förskolor 85 15 172 33 305 33 160

Momsersättning -2 023

Skolpeng förskola 64 779

Barn

2019

Kostnader

2020

1 - 2 år 1 - 2 år, <15 tim 3 - 5 år 3 - 5 år, <15 tim 679

Kommunal 108 31 178 47 364 35 710

Fr. annan kommun 6 2 3 2 13 1 324

Fr. annan kommun 6 2 3 2 -1 612

Till annan kommun 7 0 12 1 20 2 563

Fristående förskolor 90 10 172 23 295 35 226

Moms -2 114

Skolpeng förskola 71 097

Förskolans budget 65 427

Diff -5 670 

Barn

2020
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Exempel grundskola: 

 

 

 

Exempel förskoleklass: 

 

 

 

 

 

Elever 1-6 Elever 7-9 Elever 1-6 Elever 7-9 Kostnad 1-6 Kostnad 7-9

2019 2019 2020 2020 2020 2020

Åk 1-6 Åk 7-9

Kommunal 42 073 20 650 745 320 751 329 44 790 22 685

Fr. annan kommun 1 920 1 162 34 18 16 16 954 1 103

Fr. annan kommun -2 523 -1 636 34 18 16 16 -1 262 -1 521

Till annan kommun 2 449 6 099 33 67 23 59 1 814 5 607

Fristående skolor 12 585 5 790 160 60 159 69 13 292 6 952

Moms -755 -347 -798 -417

Socioekonomisk tilldelning

Liten skola

Famn och Almaröd

Syv

Löneökningar

Skolans budget 2020

Diff

96 448

Antal elever- budget Antal elever- budget

-3 787 

800 800

1 357

96 448 1 385 1 390 100 235

590

Ramar (Budget) 2019

Kommun

ens skola

IKE

5 735 5 735

500 500

Ramar 

(Budget) 
Förskoleklas Förskoleklas

Kostnad 

förskoleklass

2019 2019 2020 2020

Elever- budget Elever- budget

Kommunal 4 410 125 126 4 966

Fr. annan kommun 176 5 5 197

Fr. annan kommun -245 5 5 -295

Till annan kommun 245 5 4 236

Fristående skolor 1 300 25 25 1 565

Moms -78 -94

Löneökningar 103

5 912 155 155 6 575

Förskoleklass budget 2020 5 912

Diff -663 

Kommun

ens skola

IKE
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Exempel fritidshem: 

 

Om man endast skulle räknat upp skolpengen per barn och elev skulle effekten bli enligt följande tabell: 

 

Därför behövs en justering av skolpengen per elev och barn för att det ska stämma överens med den totala 

budgeten för skolpeng som är 183,9 mnkr och för att nämnden inte ska få ett underskott motsvarande 10,9 

mnkr år 2020 (endast skolpeng).  

 

 

 

 

Gymnasiet 

Gymnasiet har samma budgetramar/budgetförutsättningar inför 2020 som man hade år 2019 vilken är 73,1 

mnkr. Ingen uppräkning har gjorts trots att de gymnasieproducerande kommunerna med största 

sannolikhet kommer att höja programpriserna med anledning av förväntade löneökningar och prisökningar.    

Barn 6-9 år Barn 10-12 år Barn 6-9 år Barn 10-12 år Kostnad 6-9 Kostnad 10-12

2019 2019 2020 2020 2020 2020

Barn 6-9 år Barn 10-12 år

Kommunal 9 444 1 893 355 80 353 77 9 820 1 909

Fr. annan kommun 160 95 6 4 6 4 167 99

Fr. annan kommun -204 -124 6 4 6 4 -230 -141

Till annan kommun 340 155 10 5 16 5 612 176

Fristående skolor 2 835 1 029 98 40 87 39 2 894 1 168

Moms -170 -62 -174 -70

Löneökningar

Fritidshem budget 2020

Diff

15 528

-704 

137

15 528 588 577 16 232

Ramar (Budget) 2019

Antal barn- budget Antal barn- budget

Kommun

ens skola

IKE

Verksamhet Budget 2020 Kostnad 2020 Differens

Förskola 65 427 71 097 -5 670 

Pedagogisk omsorg 554 607 -53 

Grundskola 96 448 100 235 -3 787 

Förskoleklass 5 912 6 575 -663 

Fritidshem 15 528 16 232 -704 

Totalt: 183 869 194 746 -10 877 
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I november 2019 går 502 elever på gymnasiet varav 373 i kommunal regi. Gymnasiets budget räcker till 

cirka 475 elever och med 2019 års kostnadsläge. Om vi utgår från 502 gymnasieelever som vi har i november 

2019 ligger vi ca 4,1 mnkr över budget på årsbasis, under förutsättning att det inte blir några elev- eller 

prisförändringar vilket är osannolikt. År 2020 tror vi att vi kommer ha ca 510 elever i snitt samtidigt som vi 

kan anta att programpriserna kommer att öka. Antar vi att programpriserna ökar med 2,0 % samtidigt som 

vi får en ökning av antalet elever med 8 så kommer gymnasiets kostnader vara högre än budgeterat med 

ca 6,4 mnkr.  

Budgeten för gymnasiet har sedan 2016 ökat med 7,2 mnkr men trots detta har verksamheten gått med ett 

underskott vilket kommer vara fallet även för år 2019. Budgeten har ökat med ca 7,2 mnkr men antal elever 

har ökat med ca 81 (2019).  Detta ger en kompensation på 89 235 kr per elev samtidigt som snittkostnaden 

för en gymnasielev i november 2019 är 146 968 kr.  

Budgeten på 73 100 000 kr är en nettobudget där man räknat in intäkter från migrationsverket med ca 3,9 

mnkr som man tidigare kunde återsöka. I takt med att eleverna får uppehållstillstånd kan man inte längre 

återsöka dessa medel. Migrationsverket betalar en schablonersättning till kommunen istället som ska bl.a. 

täcka delar av kostnaderna för skolgång. Schablonersättningarna som Migrationsverket betalar ut till 

kommunen går till Individ och familjenämnden per automatik. 

Budgeten på 73 100 000 kr är fördelad enligt följande: 

Gymnasie- och gymnasiesärskoleelever:  -69 780 000 kr 

Momsersättning      1 000 000 kr 

varav skolkort         -3 000 000 kr 

Särkoleskjutsar      -1 070 000 kr 

Inackorderingsbidrag & Kommunalförbund:           -200 000 kr 

Försäkringar            -50 000 kr 

 

Utifrån hur många elever Tomelilla kommun har i november månad och vilka program de valt så får vi fram 

en kostnad på helårsbasis motsvarande 73 924 737 kr jämfört med vad som är budgeterat, 69 780 000 kr. 

Det uppstår en differens om 4 144 737 kr räknat på nästkommande år, om antal elever är oförändrad vilket 

inte är sannolikt. Man kan inte heller förvänta sig att kommunerna inte kommer att höja sina programpriser 

som kompensation för löne- och prisökningar. 

Budgeten för 2019 räcker till ca 475 elever men i november 2019 var det 503 elever som vi betalat 

ersättning för. Det är en differens på 28 elever.  

Kommentarer: 

Skolan har redan 2019 en ganska låg skolpeng om vi ser till alla skolformer och är i hög grad beroende olika 

statsbidrag.  

SALSA (Socioekonomisk resursfördelning till skolor) kan man låta vara oförändrad eller höja.  Alla 

förändringar av socioekonomisk omfördelning påverkar grundbeloppets storlek (skolpengen/elev). En 

ökning av det socioekonomiska bidraget medför exempelvis att Tryde friskola/Brösarps skola få mindre 

Placering i relation till folkbokföring Antal personer % (Antal personer)

Enskild i hemkommunen 14 2,8%

Enskild utanför hemkommunen 115 22,9%

Kommunal utanför hemkommunen 373 74,3%

Total 502 100,00%
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pengar samtidigt som exempelvis Byavångsskolan/Kastanjeskolan skulle få mer. Effekten kan lindras genom 

andra kompensationer exempelvis i utformningen av småskolebidrag.  

Inför nästa år har barn och utbildning ett antal utmaningar, beskrivet ovan; ökande volymer inom 

gymnasieverksamheten, genomsnittligt dyrare gymnasieplatser, fler barn i förskolan med delvis annan 

åldersfördelning (yngre barn), ersättning till fristående verksamhet som följer av likavillkors principen, 

ökade övriga kostnader (ex städ och måltider) samt ett betydande beroende av statsbidrag. Givet av 

förutsättningarna genom rambudgeten för 2020 kommer omställningar att behöva göras för att 

budgetföljsamhet ska kunna upprätthållas under 2020. Då majoriteten av budgeten för barn-och 

utbildningsverksamheten är kopplad till barn-och elevpeng är det där anpassningarna kan genomföras. Den 

största och samtidigt enda parameter/kostnadspost som är möjlig att förändra är kostnadsposten 

undervisning, vilket är = lönekostnader för personal.  
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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 6 december 2019 Dnr FN 2019/32

Familjenämnden

Tjänsteskrivelse - Utredning ny skolorganisation

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar lägga skolutredningens underlag och slutsatser 
till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Familjenämnden har beslutat om en utredning av skolorganisation 
avseende Tomelilla kommuns skolor med tyngdpunkt på organiseringen 
av skolorna i centralorten. Sedan tidigare är beslutat om gemensam 
skolledning för centralortens två f-6 skolor. Familjenämnden beslutade vid 
sitt septembermöte att en första återrapportering gällande utredning av 
skolorganisation ska ske på nämndens sammanträde i december. 

Beslutsunderlag
Föredragning/förevisning under mötet

Barn och utbildning

Johan Holmqvist
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:

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

Tomelilla den 6 december 2019 Dnr FN 2019/114

Familjenämnden

Tjänsteskrivelse - Utvärdering av OB-förskolan

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har i § 133/2019 gett familjenämnden i uppdrag att 
under första kvartalet 2020 utvärdera verksamheten med förskola på 
obekväm arbetstid.
 
På mötet presenteras inledningsvis statistik om verksamheten. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Thomas Lindberg, handlingsid: FN 2019.xxx
Statistik, handlingsid: FN 2019.3953

Barn och utbildning

Thomas Lindberg
Kommunsekreterare

Beslutet skickas till:

Biträdande skolchef Ulrika Ahrlin
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Nattviolen
Nattviolen har haft 21 barn inskrivna under våren, men inte samtidigt. Dessa barn kommer från 11 
hem. Samtidigt under en kväll, helg eller natt har allt från 1 till 10 barn varit schemalagda. 
sent inställda vistelsepass för barnen har gjort att personal ibland varit på arbetsplatsen utan att där 
varit några barn. Ibland kan personalen ändra sina arbetstider, men på grund av arbetsrättsliga skäl 
kan arbetsgivaren inte alltid besluta kring detta (kort framförhållning t.ex.). dock är personalen 
väldigt tillmötesgående. 

Personalen arbetar på 4 veckors schema. Det är svårt med schemaläggning då barnens tider kommer 
in lite olika och många tänkta vistelsetider ställs in pga av sjukdom eller att barnen är hos någon 
annan. De gånger någon behövt lämna och det inte funnits schemalagd personal, har verksamheten 
tagit in vikarier. Likaså när verksamheten inte kunnat täcka alla pass för att nattvila och helgvila ska 
tillgodoses för personal. Det har även funnits tider med dubbelbemanning för att det har varit många 
barn eller barn som är i behov av stöd. Det är svårt att sätta in vikarier med kort varsel, då dessa 
behöver introduceras i verksamheten.
Endast vid ett tillfälle har verksamheten inte kunnat tillgodose vårdnadshavares behov, då på grund 
av sjukdom hos personal och inga tillgängliga vikarier.
Det blir en kostnad för bredvidgång för tilltänkta vikarier.

Som personal har du ingen annan personal på plats att vända dig till om problem skulle uppstå, det är 
mycket ensamarbete. Personal kan bli utsatt då vårdnadshavare kan ha synpunkter på dig som 
personal och diskuterar detta i sociala medier, eftersom det är ensamarbete finns det ingen som kan 
stärka din bild av vad som hänt. Rektorn för Nattviolen behöver vara tillgänglig i stor utsträckning 
under dygnet då vissa frågor inte kan vänta till vardagen, detta upplevs stressande. 

Lokalen fungerar bra, vårdnadshavare upplevs som nöjda och personalen fungerar väl.
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Nedan visas hur många barn som varit inskrivna under veckorna detta år fram till v. 46. Där det står 
vilande har behovet upphört för ett tag för att sedan varit tänkt att återkomma. Dessa barn blev inte 
utskrivna då det inte behövdes av platsbristskäl och det kostar inget extra för vårdnadshavarna att ha 
dem där. Tre av barnen avslutade sedan sin plats och återkom inte.

Omsorgstillfällen är antal tider som är inbokade på barnen i schemat. Inställda är antalet 
omsorgstillfällen i procent som blivit avbokade.

Varav nattpass är det antalet tider som barnen är bokade hela natten (de är medräknade i 
omsorgstillfällen). Tex 2 inställda är så många nattider som är avbokade, de är medräknade i 
procenten.

Vecka Antal inskrivna barn Omsorgstillfällen Inställda
1 17 12 25%
2 17 37 57%
3 17 27 0%
4 17 24 79%
5 17 28 71%
6 15 24 58%
7 15 40 48%
8 15 11 18%
9 15 32 59%
10 15 15 47%
11 15 (varav 5 barn 

vilande)
13 54%

12 15 (varav 5 barn 
vilande)

25 68%

13 15 (varav 5 barn 
vilande)

16 56%

14 15 (varav 5 barn 
vilande)

18 55%

15 15 (varav 3 barn 
vilande)

28 57%

16 12 13 46%
17 12 17 12%
18 12 (varav 2 barn 

vilande)
21 33%

19 12 (varav 2 barn 
vilande)

28 32%

20 13 (varav 2 barn 
vilande)

15 40%

21 15 (varav 2 barn 
vilande)

21 19%

22 15 (varav 2 barn 
vilande)

19 63%

23 16 28 0
24 16 30 13%
25 16 28 32%
26 16 20 30%
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27 16 30 33%
28 16 27 25%
29 16 31 38%
30 16 37,  varav nattpass   4 24%
31 16 16, varav nattpass   3 

(3 inställda)
62%

32 16 32, varav nattpass   6  
(4 inställda)

53%

33 16 32, varav nattpass   4  
(4 inställda)

28%

34 16 33, varav  nattpass   
12  (3 inställda)

33%

35 16 33, varav nattpass   12 
(4 inställda)

30%

36 16 42, varav nattpass   8 ( 
8 inställda)

42%

37 16 37, varav  nattpass   8 
(2 inställda)

50%

38 18 48, varav nattpass   10 16%
39 18 52, varav nattpass   3 46%
40 18 44, varav nattpass   6 

(2 inställda)
61%

41 18 53, varav nattpass   18 22%
42 18 53,  varav nattpass   

10 ( 2 inställda)
37%

43 18 45, varav nattpass   12 
( 6 inställda)

31%

44 18 54, varav nattpass   10 
( 4 inställda)

44%

45 18 51, varav nattpass   20 
( 4 inställda)

29%

46 18 28, varav nattpass   4 ( 
2 inställda)

32%
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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 6 december 2019 Dnr FN 2019/1

Familjenämnden

Tjänsteskrivelse - Redovisning av 
anmälningsärenden 2019

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
 Protokoll fört vid inspektion vid Dalgatan stödboende i Tomelilla, 

handlingsid: FN 2019.3886
 Skolverket – Maxtaxa och kvalitetssäkrade åtgärder m.m., 

handlingsid: FN 2019.3946
 Migrationsverket – Beslut ersättning för utbildningskostnader, 

handlingsid: FN 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Thomas Lindberg, handlingsid: FN 2019.xxx

Familjenämnden centralt/övergripande

Thomas Lindberg
Kommunsekreterare
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Inspektionen förvara och omsorg

PROTOKOLL

2019-11-11 Dnr 8.4.2-39176/2019-1 1(5)

TOMELILLA KOMMUN
Vård- och omsorgsnämnd^

2019 -11- 2 6
Familj enämnden Tomelilla
Tomelilla kommim
273 80 Tomelilla

Protokoll fört vid inspektion vid Dalgatan
stödboende i TomelilJa
Datum: 2019-11-11

Verksamhet: Dalgatan stödboende

Huvudman: Socialnämnden i Tomelilla

Representanter för huvudman: Föreståndare Daniel Nilsen och
samordnare Mia Svensson.

Övriga deltagande: Handledare Anette Magnusson intervjuades över
telefon den 12 november 2019.

Närvarande från Inspektionen för vård och omsorg: Inspektörerna
Terese Jannert och Mariana Mannol

Intervju med föreståndare och samordnare

För närvarande är det åtta stycken ungdomar av manligt kön inskrivna i
verksainheten. De är mellan 17 till 19 år gamla. Några har varit
inskrivna sedan fyra år tillbaka. En ungdom skrevs in i augusti 2019.
Han kom från familjehem och ville bo på stödboende.

Alla ungdomar har egna lägenlieter. Sex stycken bor på verksamheten
på Dalgatan och har där egna lägenheter i ett hus. Två stycken bor i
fristående lägenheter ute i samhället. Lägenheterna på Dalgatan har
egna matlagningsmöjligheter och det finns dusch och toalett. Det finns
ett större gemensamt utrymme med kök och vardagsrum. Tre stycken
av de inskrivna kommer att flyttas ut från boendet inom det snaraste
och tre stycken blir kvar. Det fiinns dock en målsättning att alla ska vara
utflyttade till den sista febmari. Ungdomarna är positiva till att flytta
till helt egna lägenheter då stödboende! på Dalgatan inte upplevs som
ett eget boende på samma sätt.

Verksamheten arbetar for att de ungdomar som kan, ska kunna ta över
kontraktet på lägenheten. Det är beroende av hyresvärden och i vissa
fall kommer kommunen stå kvar som innehavare av kontraktet eller så

kommer majn hjälpa ungdomen att söka en annan lägenhet. Om någon
av ungdomarna inte är redo för att bo självständigt koimner de få stöd
och hjälp av koiiimimen.

2!,=
ps

Inspektionen för vård och omsorg
Box4106
203 12 MALMÖ

Telefon 010-788 50 00
Registrator.syd@ivo.se
www.ivo.se

Fax
Org nr 202100-6537
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De inskrivnas behov av stöd

Verksamheten hjälper ungdomarna med allt som de behöver och pratar
med dem om allt som händer i deras liv. De får stöttning med sådana
saker som skola och läxläsning, att ställa sig i bostadskö, att sköta
bankärenden och i kontakten med sjukvården. Många har extrajobb och
har haft sommarjobb. Några tar körkort. De stöttar dem så att de ska bli
så självständiga som möjligt. Alla går i gymnasiet.

Föreståndaren och samordnaren bedömer att ungdomarna tillhör
målgmppen för stödboende. De har nått en viss grad av självständighet
och kommit långt i att klara sig själva. Vissa behöver lite mer stöttning
men vissa är väldigt självständiga. Om någon mår dåligt så stöttar
verksamheten personen till att kunna få rätt hjälp. De har märkt av att
det kan vara tabu att söka hjälp om man mår dåligt psykiskt så då
jobbar de med att motivera personen. En ungdom har nu fått kontakt
med psykiatrin för sitt mående. De har inte någon annan imgdom som
har vårdbehov. Verksamheten har tidigare haft en ungdom där det
visade sig att det faims ett missbruk, deima ungdom är inte kvar.
Verksamheten tar inte emot ungdomar med missbruksproblem.

Bemanning

Bemanningen är tilh-äcklig för att möta ungdomarnas behov av stöd. De
hinner med varje ungdom. Personalen kommer att minska ytterligare
till att vara tre heltidstjänster. Det är föreståndaren, samordnaren och
ytterligare en personal som ska arbeta kvar. För närvarande har
verksamheten en nattpersonal som sover i lokalen på Dalgatan. Den är
även tillgänglig for ungdomarna som bor i fristående lägenheter.
Ungdomarna kan knacka på hos personalen om de behöver hjälp. När
alla ungdomar flyttat ut från Dalgatan ska det finnas en bemanning på
kvällen. Ungdomarna behöver t. ex. ofta hjälp med läxläsning på
söndagar. Det kommer att finnas ett samarbeta med LSS-boenden inom
kommuaen samt en beredskap för nattbemanjtimgen när alla ungdomar
har flyttat ut till egna lägenheter.

Alla ungdomar har kontaktperson och personalen utgår från lokalerna
på Dalgatan. När alla är utflyttade behöver de hitta en ny lokal som är
mer central i Tomelilla.

Ungdomarnas trivsel

Föreståndaren och samordnaren tror att ungdomarna trivs. Ungdomarna
har sagt att det är lugnare på Dalgatan och att det är bra att det ligger
längre från centixun. På så sätt koinmer det inte lika mycket kompisar
till boendet. Lägenheterna är stora och de har egna toaletter och kan
sköta sig själv. Alla bemöter varandra med respekt. Vissa vänder sig
mer till någon i personalen än andra. De har försökt att matcha
ungdomarna mot personalen så att det ska bli bra.
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Inspektionen för vård och omsorg Dnr 8.4.2-39176/2019-1 3(5)

Just nu är det fyra personal som arbetar i boendet och de har alla god
kännedom om de ungas behov. Personalen känner de inskrivna sedan
flera år tillbaka förutom en som kom till boendet i augusti.

Allvarliga händelser/awikelser i verksamheten

Det har inte varit någon allvarlig händelse i verksamheten. De har
tydliga mtiner för lex Sarah. Kvalitetsledningssystemet i kommunen
har förbättrats och nu finns det ett övergripande system som gäller både
inom stödboendeverksamheten och myndighetsverksamheten.
Enhetschefen är den som gör lex Sarah-utredningen för att sedan lämna
den till kvalitetschefen som sedan går igenom den. Den färdiga
utredningen lämnas sedan till socialchefen. Föreståndaren eller
samordnaren informerar personalen om lex Sarah. De är av
uppfattningen att alla i personalen känner till sin skyldighet att
rapportera enligt lex Sarah.

Utveckling av verksamheten

Verksamhetens personal har fått gå många utbildningar för att kiuma
möta ungdomarnas behov. När det koinmer någon ny intressant
utbildning som rör området så försöker de gå på det. De har varit
generösa med utbildningar och har personalen haft något önskemål om
någon utbildning så har de i regel fått gå. Personalen har tilb-äcklig
utbildmng för att kunna hantera ungdomarna och bemöta dem.
Verksamhetens personal har gått utbildning om t.ex. autism,
återvändande/awisande av ensamkommande ungdomar,
självskada/stress, om neuro logiska tillstånd, schizofreni, om
ensarakommandes hälsa.

Inskrivning och lämplighetsbedömning

Det finns mtiner och mallar för hur inskrivning och
lämplighetsbedömningen ska gå till. Kommunen har utvecklat sin
dokumentation, kvalitetsledningssystem och inskrivningsförfarande.

Det är föreståndaren som skriver m i verksamheten och samordnaren

som skriver lämplighetsbedöiimingen. De samarbetar kring förfarandet.
Det är samordnaren som har bäst kännedom om ungdomarna som bor
där nu och därför skriver hon lämplighetsbedömmngen. De kommer
göra nya lämplighetsbedömningar inför att ungdomarna ska flytta till
egna lägenheter. De beaktar faktorer som till exempel vad ungdomen
klarar av och hur långt de har kommit i sin utveckling. De tittar på hur
de klarar av att sköta sitt hem, ekonomi och sin skola m. m. De gör
också en bedömning om vilka som kan. bo kvar i boendet på Dalgatan
fast med mindre personal. Ungdomarna känner varandra sedan innan
och de klarar sig själva i stor utsträckning. De har kommit in bra i
samhället. Verksamlieten har bra statistik då alla som skrivits ut j&ån

stödboendet har klarat sig. De går i skolan, har jobb och vissa
ungdomar ser de nu arbeta inom vård och omsorg.

Faktagranskmng av protokollet har skett via e-post.
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Intervju personal

Intervjuad personal har jobbat i verksamheten i fyra år. Hon är
barnskötare i gmnden. Hon har fått gå många utbildningar inom ramen
för uppdraget som t.ex. Ml (motiverande samtal), hot och våld, CPU
(Cannabisprogram för ungdomar), föreläsningar om iinmigration,
lågaffektivt bemötande. Hon tycker att hon har fått tillräckligt med
utbildning för att kunna möta ungdomarnas behov. Hon tycker att alla
kollegor har bra kompetens för att möta ungdomarna då alla har fått gå
samma utbildmngar. Personalen uppger att de har utvecklats mycket i
och med alla kompetenshöjande utbildningar.

De inskrivnas behov av stöd

Verksamheten arbetar för att de inskrivna ska bli självständiga och för
att de ska komma in i samhället. De stöttar med läxläsmng och arbetar
för att de ska komma in på gymnasiet och sköta sin skola. De arbetar
också for att ungdomarna ska må bra och ha bra hälsa. De stöttar dem
olika utifi-ån deras ålder och individuella behov. Personalen anser att de

inskrivna passar in i målgruppen för stödboende. Det finns en ungdom
som mår dåligt psykiskt men får nu stöd av psykolog. Han går i skolan,
fungerar för övrigt och personalen har en bra kontakt med honom. Det
finns ingen annan ungdom som har något större vårdbehov.

Bemanning

Bemaimingen är tillräcklig för att tillgodose migdomamas behov av
stöd. Personalen arbetar dygn och sover på boendet på Dalgatan. Under
joiirpass arbetar det två men oftast är det en i tjänst.

Ungdomars trivsel

Överlag tror personalen att ungdomarna trivs bra. Sedan de flyttade
från Välagården har det blivit lugnare i boendet. Ungdomarna håller
ordning på sina rum och umgås i de gemensaimna utrymmena. Det
fungerar bra mellan ungdomarna och mellan personalen och
ungdomarna. Alla ungdomar har kontaktperson och samtal sker
löpande men också utifrån behov. De gör hembesök varannan vecka
hos de ungdomar som bor i egen lägenhet. Under sommaren när
ungdomarna hade sommarjobb kunde det vara lite mindre kontakt. Har
personalen inte pratat med imgdomama på några dagar så ringer de upp
dem på telefon. Ungdomarna som bor i egna lägenheter kommer även
till lokalen på Dalgatan för att få läxhjälp. I samband med det kan de
också prata med imgdomen.

Allvarliga händelser/awikelser i verksamheten

Det har inte varit några allvarliga händelser i verksamheten. En TV har
dock blivit stulen från boendet trots att det finns lås m till boendet.

Händelsen är polisanmäld. Personalen har fått iiifonnation om lex
Sarah och käimer till sin rapporteringsskyldighet.

FaJktagranskniag av protokollet har skett via e-post.
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Ungdomssamtal

Ungdomen fyller 18 år i december. Han har bott på Välagården förut
och på stödboendet i cirka nio månader. Det är bra på stödboende!. Han
känner sig trygg med personalen och de andra som bor på boendet.
Personalen är snälla och bra och man får hjälp med det man behöver
läxhjälp etc. Han har en egen lägenhet som han tycker är bra. Det är
riktigt bra, de har dusch och allt, det funkar riktigt bra att dela kök med
de andra. Han får stöd och personalen gör allt som de kan för att hjälpa
dem. Det finns personal som de kan vända sig till på natten vid behov,
det är bara att knacka på. Ungdomen har möte med personalen och god
man och där kan han säga sin åsikt. Ungdomarna klarar sig själva och
de lagar mat själva och de får mycket hjälp att komma in i det svenska
samhället. Han trivs bra med graimama i området också.

Antecknmaar förda av

Teres annert Justeras av

Mariana Marmol
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Inspektionen förvård och omsorg

MEDDELANDE

2019-11-25 Dnr 8.4. 2-39176/2019-2 1(1)

Familj enämnden Tomelilla
Tomelilla kommun
273 80 Tomelilla

Kommunicering av inspektionsprotokoll

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomförde den 11 november
2019 en inspektion av Dalgatan stödboende i Tomelilla.

Den nya förvaltningslagen (2017:900) har tydliggjort en myndighets
skyldighet att, innan beslut, underrätta part om allt material av
betydelse för beslutet. IVO kommunicerar därmed inspektionsprotokoll
till nämnden för stödboende! innan beslut fattas.

Nänmden har möjlighet att lämna synpunkter över det bifogade
materialet.

Om ni vill lämna synpunkter ska ni höra av er till undertecknad för att
komma överens om ett daton när dessa synpunkter ska ha kommit in.
Om ni inte tagit kontakt innan den 3 december 2019 kommer IVO att
fatta beslut utan ytterligare uppgifter fi-ån nämnden.

Kontakt kan tas vid mejl terese/annert ivo.se, telefon O l 0-788 57 54.

IVO:s diarienummer för 8.4.2-39176/2019

Teres Jannert
Ins tor

Bilagor: Inspektionsprotokoll
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Inspektionen för vård och omsorg
Box 4106
203 12 MALMÖ

Telefon 010-788 50 00
Registrator. syd@ivo. se
www. ivo. se

Fax
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42



Skolverket
ilt K ff

v iv

03
TOMELILLA KOMMUN
27380 TOMELILLA

2019-11-29
1 (580)

Dnr 2018:01812

Maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder m. m.

Förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom
förskolan och fritidshemmet

Skolverket fastställer slutligt statsbidrag för kommande bidragsår under januari
månad varje år och i samband med det lämnas uppgift till kommunerna om slutUgt
bidrag. Statsbidraget betalas ut under förutsättning att kommunen följer villkoren i
förordningen. Beslut om fastställande av slutUga bidrag för 2020 publiceras på
Skolverkets webbsida och skickas även ut per post.

Avgiftsnivåerna för maxtaxa redovisas nedan. De nya högsta avgifterna gäUer för
perioden l januari 2020 till den 31 december 2020. Hur beräkningen görs framgår
av 3 och 5 §§ i förordningen (2001:160) otn statsbidrag rill kommuner som
tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshenunet.

Förskola *

Barn l
Barn 2

Barn 3

Fritidshem *

Barn l

Barn 2
Barn 3

Av iftstak

3%
2%
1%

Av iftstak

2%
1%
1%

Dock hö st...

1478 kr
986kr
493kr

Dock hö st...

986kr
493kr
493kr

lakomsttaket (hushållets bmttoinkomst per månad) är för
närvarande 49 280 kr.

*Med förskola eller fritidshem jämställs i denna förordning pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för
förskola eller fritidshem samt omsorg som erbjuds enligt 25 kap. 5 § skollagen (2010:800) under tid då
förskola eller fi-itidshem inte erbjuds. Förordning (2011:678).

Postadress: 106 20 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 14
Telefon: 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20
skolverket@skolverket. se www.skolverket. se
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Förordning (2001:161) om statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom
förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet till kommuner som
tillämpar maxtaxa

Skolverket fastställer sludigä bidtagsramar för kommande bidragsår senast den 31
januari varje år. Bidraget får användas tiU personalkostnader eUer åtgärder som
höjer kompetensen hos förskollärare, friddspedagoger och barnskötare som arbetar
inom förskola, pedagogisk omsorg, öppen förskola och friddshem. För att få del av
bidraget måste kommunen begära ut bidraget. Kommunen ska också redovisa hur
bidraget har använts.

Viktiga datum och adresser för bidragsåret 2020

Redovisningen av statsbidrag för kvalitets säkrande åtgärder för 2020 görs via
e-tjänsten för statsbidrag från och med den l oktober 2020. Redovisningen ska
vara Skolverket tillhanda senast den 2 november 2020.

Statsbidraget för maxtaxa och kyaUtets säkrande åtgärder betalas ut av Skolverket
tvä. gånger per år, senast den 31 mars och den 30 september med hälften av
bidraget per gång.

Frågor till Skolverket kan ställas till

statsbidra .naaxtaxa skolverket, s e

Postadress: 106 20 Stockholm
Besöksadress: Fleminggatan 14
Telefon: 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20
skolverket@skolverket. se www.skolverket. se
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Inspektionen förvara och omsorg

BESLUT

2019-12-09 Dnr 8. 4.2-39176/2019-3 1(2)

Familj enänmden Tomelilla
Tomelilla kommun
273 80 Tomelilla

2019 -12- 1

Nafenr

Ärendet
Tillsyn av stödboende för bara och unga vid Dalgatan stödboende i
Tomelilla koinmun.

Fokus för tillsynen har varit att få veta hur verksamheten fungerar i de
delar som har betydelse för att barn och unga ska få en trygg och säker
vård.

Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (FVO) har inte uppmärksammat
några brister inom de områden som tillsynen omfattat. TVO avslutar
därför ärendet.

Skälen för beslut
IVO:s tillsyn har huvudsakligen visat följande:

Verksamheten upplevs trygg av den ungdom IVO samtalat med.

Ungdomen känner sig trygg och ges möjlighet till stöd
IVO bedömer att verksamheten erbjuder en trygg och säker vård.
Vidare anser IVO att de placerade har möjlighet att få det stöd de
behöver i verksamheten.

IVO grundar sin bedömning på samtal med en av de inskrivna
ungdomarna samt genom intervju med föreståndaren, samordnaren och
en personal vid inspektionen.

Kravet på att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet
framgår av 3 kap. 3 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL och av 3 kap. 3
§ socialt] änstförordningen (2001:937), SoF. Insatserna för den enskilde
ska utformas och genomföras tillsammans med honom eller henne (3
kap. 5 § SoL).

Den ungdom IVO samtalat med säger att det är bra på stödboendet.
Han känner sig trygg med personalen och de andra som bor på boendet.
Personalen är snälla och han får den hjälp han behöver. Han har en
egen lägenhet som han tycker är bra. Han får stöd och personalen gör
allt som de kan för att hjälpa ungdomarna. Det fmns personal som de
kan vända sig till på natten vid behov. Ungdomen har möten med
personalen och god man och där kan han säga sin åsikt. Ungdomarna
får mycket hjälp med att komma in i det svenska samhället.

CM

2 C:
1°^

Inspektionen för vård och omsorg
Box 4106
203 12 MALMÖ

Telefon 010-788 50 00
Registrator. syd@ivo. se
www. ivo. se

Fax
Org nr 202100-6537
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Inspektionen för vård och omsorg Dnr 8.4.2-39176/2019-3 2(2)

Föreståndaren, samordnaren och intervjuad personal beskriver att det är
lugnt på boendet. De tror att de mskrivaa trivs och uppger att
personalen har en bra kontakt med ungdomarna. Personalen stöttar och
ger vägledning för att ungdomarna ska komma in i samhället.
Verksamheten har en bra bemanning och de har möjlighet att möta
ungdomarna utifrån deras individuella behov av stöd. Personalen har
fått mycket kompetenshöjande utbildningar som har lett till att
personalens arbetssätt har utvecklats över tid. Verksamheten har bra
statistik då alla som skrivits ut från stödboendet har klarat sig bra.
Ungdomar går i skolan och har arbeten.

Det har inte förekommit några allvarliga incidenter i verksamheten.
Personalen har fått information om lex Sarah och sin

rapporteringsskyldighet.

Underlag
IVO genomförde den 11 november 2019 en inspektion vid Dalgatan
stödboende. IVO samtalade med en av de inskrivna ungdomarna samt
intervjuade föreståndaren, samordaaren och en personal. TVO har
kommunicerat beslutsunderlaget med huvudmannen. Vid inspektionen
var åtta ungdomar av manligt kön inskrivna i verksamheten.

Ytterligare information
Enligt 3 kap. 19 § SoF, ska IVO:s tillsyn över stödboenden och HVB
som far emot barn eller unga omfatta regelbundna inspektioner.
Inspektioner ska göras minst en gång per år. IVO ska i anslutning till en
inspektion samtala med de barn och unga som samtycker till det.

Beslut i detta ärende har fattats av inspektören Jenny Lindvall. I den
slutliga handläggningen har inspektören Mariana Marmol deltagit.
Inspektören Terese Jannert har varit föredragande.

För Inspektionen for vård och omsorg

^^yu^
Jenny Ligdva

T ese annert
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