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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:

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

Tomelilla den 19 februari 2020 Dnr FN 2020/2

Familjenämnden

Tjänsteskrivelse – Dialoger och informationsärenden

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Följande dialoger och information behandlas på dagens individ- och 
familjeutskott.

 Socialchef Viweca Thoresson informerar om individ- och 
familjeverksamheten.

 Kvalitets- och verksamhetscontroller Annica Dyverdahl Widing 
förevisar redovisningen av försötjningsstöd föreslås se ut 
framdeles. 

 1:e socialsekreterare Susanne Sjunneson informerar om 
handläggningen kring Våld i nära relationer.

 Skolchef Johan Holmqvist informerar om barn- och 
utbildningsverksamheten.

Ekonomiska konsekvenser
Information

Barnperspektivet
Information

Miljöperspektivet
Information
___________  
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Redovisning av försörjnings
-

stöd  
2013-2019
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Kostnader
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Kostnader
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Hushåll 16-29 år
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Hushåll >30 år
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Flyktinghushåll
medel för att täcka dessa kostnader tas av det schablonbidrag som Migrationsverket 

betalar ut månadsvis till kommunen
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Orsaker till försörjningsstöd
(urval mest utbetalt)
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Orsaker till försörjningsstöd
(urval mest utbetalt)
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Analys av de högst utbetalda kategorierna
Arbetslös – ingen ersättning
Nuläget är att det har hänt en massa inom arbetsförmedlingens 
organisation. Detta känner vi av med att fler personer hamnar utan rätt 
stöd. Upplevelsen av att Arbetsförmedlingen inte har lika stort ansvar för 
individerna är återkommande, och att det inte arbetas lika intensivt med 
individerna som förr. Mer ansvar läggs på kommunerna att arbeta aktivt 
med dessa. 

Sjukskriven med läkarintyg – ingen sjukpenning
Nuläget är att vi har flera hushåll med långtidssjukskrivna som söker 
ekonomiskt bistånd då de inte får beviljat sjukpenning eller sjukersättning 
hos Försäkringskassan. Detta är ett problem som vi började märka av 
redan 2017, och har nu eskalerat. Gissningsvis kommer denna kategorin 
öka även under 2020, och ansvaret hamnar på kommunerna att aktivt 
arbeta med denna arbetsgrupp. Framåt behöver vi tänka hur vi i 
kommunen kan arbeta mer effektivt med rehab ärende för att på ett bättre 
sätt få individen i rätt insats. 
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Analys av de högst utbetalda kategorierna
Arbetslös – otillräcklig inkomst
Nuläget är att vi se att många går ur etableringen och därmed får ett 
aktivitetsstöd beviljat från arbetsförmedlingen. Dock behövs det ofta 
kompletterande försörjningsstöd. 
Vidare kan vi se att arbetsförmedlingen beviljar många gånger en aktivitet 
som berättigar individen till aktivitetsstöd. Dock saknas många gånger 
samverkan och tydlig planering om det verkligen är rätt aktivitet för just 
den individen. Resultatet av detta blir att individen kan ha en ej 
genomtänkt planering, få aktivitetsstöd och behov av kompletterande 
försörjningsstöd. Förbättringsområde är att kommunen själv får mer insyn 
i vad planeringen är och kan vara med och styra denna för att individen 
fortare ska bli självförsörjande. Framåt behöver vi se över vår samverkan 
med andra myndigheter och hur kan vi förbättra den, och bli mer delaktiga 
i tidiga beslut.
Arbetshinder – sociala skäl
Vi ser en ökning i denna kategorin. Det är främst på grund av psykisk 
ohälsa där sjukskrivning av någon anledning inte blivit framtagen, men 
också en ökning av missbruk. 13
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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
Johan.Holmqvist@tomelilla.se

Tomelilla den 31 oktober 2019 Dnr FN DiaNr

Familjenämnden

Tjänsteskrivelse – Information gällande 
verksamhetsplaner 2020

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har tagit fram verksamhetsplaner 2020 för familjenämndens 
verksamhetsområden; barn- och utbildningsverksamheten och individ- 
och familjeomsorgen.
På mötet informerar förvaltningen om planerna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare Thomas Lindberg, 2020-02-20
Verksamhetsplan, barn- och utbildningsverksamheten, handlingsid: FN 
2020.628
Verksamhetsplan, individ- och familjeomsorgen, handlingsid: FN 
2020.627

Familjenämnden övergripande/centralt

Thomas Lindberg
Kommunsekreterare
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VERKSAMHETS-
PLAN 2020
ÖVERGRIPANDE                                                                         

Verksamhetsområde 
Barn- och utbildningsverksamheten
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Inledning
Den övergripande verksamhetsplanen är en skriftlig beskrivning av den planerade verksamheten i 
kommunen där syftet är att säkerställa att de politiska prioriteringarna konkretiseras.

Det ska upprättas en övergripande verksamhetsplan för kommunförvaltningens olika 
verksamheter:

 Kommunledningskontor (information till kommunstyrelsen)
 Överförmyndare (information till överförmyndarnämnden)
 barn och utbildning (information till familjenämnden)
 vård och omsorg (information till vård- och omsorgsnämnden)
 individ och familj (information till familjenämnden)
 samhällsbyggnad (information till samhällsbyggnadsnämnden)
 byggnad (information till byggnadsnämnden)
 kultur och fritid (information till kultur- och fritidsnämnden)

Förutom kommunförvaltningens övergripande verksamhetsplaner, ska varje enhet ha sin egen 
verksamhetsplan som det arbetas löpande med under året, som en del i den tillitsbaserade 
styrningen. 

Vad är vårt uppdrag?
Uppdrag
Barn- och utbildningsverksamhetens uppdrag är att skapa de bästa möjliga 
förutsättningarna för barn och ungas lärande, vidare studier, arbete och ett hållbart liv.
Inriktning
Kunskap och lärande är fokus för kommunens förskolor och skolor. Alla barn och elever 
ska ges förutsättningar att utvecklas och nå målen. Särskild vikt ska läggas vid kunskaper i 
språk och matematik samt skolans kompensatoriska uppdrag.
Barn och elever ska känna sig trygga, få stöd i sin personliga utveckling och utveckla sin 
lust att lära. De ska rustas för en framtid i förändring, där hållbarhet, respekt för 
demokrati och människors lika värde är centrala begrepp.

Omvärldsbevakning
Gör en omvärldsbevakning genom att lista olika händelser i omvärlden som vi tror kommer att påverka oss när vi 
ska bedriva vår verksamhet framöver. Lista även vilka effekter det kan få för oss.

Omvärldshändelse Effekt för oss

Mer global och digitaliserad arbetsmarknad Krav på förändrad undervisning

Ökad faktaresistens i omvärlden Krav på beprövad erfarenhet och forskning
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Säkerhetspolitiska världsläget Krav på demokratiska arbetsformer och 
hållbart resursanvändande

Rekryteringsläget Krav på kontinuitet i verksamheterna även 
om ledare och medarbetare byts ut

Psykisk ohälsa Krav på samverkan med andra verksamheter

Nulägesanalys
Gör en analys av nuläget, i tabellen nedan, där en riktlinje kan vara att tänka utifrån styrkor och svagheter samt 
möjligheter och hot. Denna nulägesanalys ligger till grund för vilka aktiviteter som behöver formuleras under nästa 
rubrik.

Styrkor Möjligheter

Korta beslutsvägar¨
Kompetenta och engagerade medarbetare

Tillitsbaserad styrning med ökad delaktighet
Ökad samverkan mellan verksamheter och 
enheter
Ledarskapsutveckling
Digital transformation

Svagheter Hot (risk)

Personalomsättning
Upplevd hög arbetsbelastning
Kolliderande systemstruktur – digitala och 
organisatoriska

Kompetensförsörjningen
Fler åtaganden, statlig och kommunal styrning
Brist i samverkan mellan verksamheter och 
enheter

Vad vill vi uppnå och vad behöver vi göra?

Vad vill vi uppnå?
Att barn och elever får kunskaper om arbetslivet för att ge ökade valmöjligheter.
Att barn och elever har en god lärmiljö, det vill säga trygg, tillgänglig och stimulerande, 
vilket leder till goda studieresultat.
Att barn och elevers åsikter tas tillvara och ger dem inflytande över utbildningsmiljön.
Att barn och elever förbereds för framtida arbetsmarknad som förväntas ha en högre 
förändringstakt, vara mer global och digital.
Att barn och elever rustas med demokratiska värderingar, ett kritiskt förhållningssätt 
grundat på fakta och vetenskap för en hållbar framtid.
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Att barn och elever tror på att de kan lyckas i skolan, vilket ger dem en framtidstro.

Vad behöver vi göra?
Vi ska implementera och utveckla verksamhetsstyrningen genom förändrad uppföljning i 
form av utökad analys och dialog, större utrymme för enheterna att utforma sin inriktning 
utan att tappa mål- och resultatfokus. Mer handling och mindre rapportering.
Tillse att vi har kontinuitet i ledning och styrning, tydlig resursfördelning och etablerade 
strukturer och arbetssätt.

Politiska mål Aktivitet

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

Utvärdering och utveckling av barn- och 
utbildningsverksamhetens centrala SYV-
plan. Uppföljning och utveckling av 
enheternas arbete med handlingsplanen, 
förskola - åk 9

Uppföljning, utvärdering och utveckling av 
följande planer, förskola – åk 9:

 Räkna med flyt
 Lärandet i fokus
 Språkplanen
 Mottagnings-planen

God lärmiljö skapas för att möta 
individuella behov.

Uppföljning, utvärdering och utveckling av 
kompetensutbildningsinsatsen kring 
genrepedagogik, f-klass- åk 9

Delaktigheten för kommuninvånarna i 
nämndens verksamheter ökar.

Utveckling av ungdomsrådet med 
representanter från alla skolor.
Verka för att fler företag ska finnas för 
elever att matcha elever mot gällande 
praoplatser.

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

Arbetsmarknadsdag arrangeras

Kommuninvånare upplever sig trygg och 
känner tillit till verksamheterna.

Utveckling av samarbetet med 
kommunikationsavdelningen.

Verksamhetsmål Aktiviteter

Skolorganisation beslutasKontinuitet i ledning och styrning, tydlig 
resursfördelning och utveckla etablerade 
strukturer och arbetssätt. Implementering av tillitsbaserad styrning för 

enheterna
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Ökad dialog individuellt och i 
ledningsgrupp gällande resurs, resultat och 
arbetssätt

Vad planerar vi för på längre sikt?
Öka förutsättningarna för förskolor och skolor att utveckla sin verksamhetsidé och sina 
arbetssätt.
Ökat inslag av forskningsrelaterade aktiviteter:
- samarbete med högskolor och universitet (praktiknära forskning)
- struktur för kollegialt lärande riktat mot beprövad erfarenhet, forskning och vetenskap.
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VERKSAMHETS-
PLAN 2020
ÖVERGRIPANDE                                                                         

Verksamhetsområde stöd och 
omsorg
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Inledning
Den övergripande verksamhetsplanen är en skriftlig beskrivning av den planerade verksamheten i 
kommunen där syftet är att säkerställa att de politiska prioriteringarna konkretiseras.

Det ska upprättas en övergripande verksamhetsplan för kommunförvaltningens olika 
verksamheter:

 kommunledningskontor (information till kommunstyrelsen)
 överförmyndare (information till överförmyndarnämnden)
 barn och utbildning (information till familjenämnden)
 vård och omsorg (information till vård- och omsorgsnämnden)
 individ och familj (information till familjenämnden)
 samhällsbyggnad (information till samhällsbyggnadsnämnden)
 byggnad (information till byggnadsnämnden)
 kultur och fritid (information till kultur- och fritidsnämnden)

Förutom kommunförvaltningens övergripande verksamhetsplaner, ska varje enhet/avdelning ha 
sin egen verksamhetsplan som det arbetas löpande med under året, som en del i den 
tillitsbaserade styrningen. 

Vad är vårt uppdrag?

 Missbruksvård
 Barn- och ungdomsvård
 Familjerätt
 Öppenvård
 Integrationssamordning, stödboende
 Administrativt ansvar för vuxenutbildning och svenska för invandrare
 Arbete och försörjning 
 Träffpunkter

 Hemtjänst

 Boendestöd för personer med funktionsvariation 
 Personligt ombud
 Särskilt boende för äldre

 Korttidsboende

 Anhörigstöd - öppen verksamhet, växelboende, avlastning i hemmet och 
dagverksamhet

 LSS-verksamheter - bostad med särskild service, daglig verksamhet och korttidstillsyn

 Hemsjukvård
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Omvärldsbevakning

Omvärldshändelse Effekt för oss

Heltidsarbete som norm Att ställa om från en deltidsorganisation till en 
heltidsorganisation. Minska antalet 
visstidsanställda samt öka rörligheten av 
medarbetarna i verksamheten.

Digitalisering Kan skapa oro och osäkerhet i 
verksamheten. Digitalt utanförskap är en 
realitet för flera av nämndernas målgrupper, 
som därmed kan få svårt att använda digitala 
tjänster och service.

Kompetensförsörjning Bristyrken inom flera av verksamhetens 
områden. Högre arbetsbelastning på grund 
av brist på kompetens

Lågkonjunktur eller inbromsning av högkonjunktur Ökat behov av försörjningsstöd och/eller 
behov av arbetsmarknadsinsatser. Även 
utmanande att få medborgare 
självförsörjande när andra ersättningssystem 
upphör eller förändras.

Psykisk ohälsa i alla åldersgrupper Medborgarnas ökade behov av stöd bidrar till 
att verksamheten kräver en annan 
kompetens och samverkan.

Demografin Från att leverera till att facillitera. Ställer stora 
krav på att snabbt anpassa verksamheten 
efter behov. 

Ändringar i lagstiftning och/eller tillämpning Ställer stora krav på omvärldsbevakning och 
anpassning av våra verksamheter.
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Nulägesanalys

Styrkor Möjligheter

Verksamheten arbetar över gränserna
Finns förändringsvilja
Vana vid förändringar
Korta beslutsvägar
Bred kompetens
Engagerade medarbetare

Tillitsbaserad styrning med ökad delaktighet
Ökat samarbete mellan verksamheter och 
individer.
Närheten till medborgarna
Ledarskapsutveckling
Facillitera istället för att leverera
Arbeta rehabiliterande för ökad självständighet
Digital transformation

Svagheter Hot (risk)

Sårbarhet vid frånvaro
Brist på stödresurser
Digital omognad
Digital infrastruktur
Mycket tradition i tjänsterna

Personalomsättning
Frånvaro
Upplevd hög arbetsbelastning
Arbeta i stuprör
Tar inte tillvara på möjligheter tex digitala 
lösningar
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Vad vill vi uppnå och vad behöver vi göra?

Mål/uppdrag/ viktig satsning etc. Aktivitet

Prioriterade och viktiga satsningar

Grön Arena- ge medborgaren möjlighet till 
upplevelse till natur och djur.

Ta tillvara på miljön för samtliga målgrupper

Samarbeta med föreningar och civilsamhället Verksamheterna tar initiativ till dialog och 
samarbete

Digitalisera och automatisera samtliga 
arbetssätt och processer som är möjliga och ger 
ett mervärde

Enheterna ska genomlysa sina verksamheter. 
Prova och utvärdera nya arbetssätt och 
lösningar.

Undvika externa placeringar och möjliggöra 
kvarboende

Utveckla effektiva hemmabaserade lösningar

Alla ska vara i sysselsättning- minskat 
försörjningsstöd eller i rätt ersättningssystem

Anpassade vuxenutbildningar, kontakt med 
näringsliv, praktik, externa samarbeten,

Att genomföra modellen Heltidsarbete som 
norm

Att ställa om från en deltidsorganisation till en 
heltidsorganisation, utan ökade kostnader och 
med bibehållen kvalitet.

Att implementera tillitsbaserad ledning och 
styrning

Genom månadsanalyser, nulägeskoll och 
verksamhetsplaner involveras alla medarbetare 
i det ständiga förbättringsarbetet.

Att implementera kvalitetsledningssystemet Att möjliggöra att samtliga processer, rutiner och 
koncept är lättåtkomliga digitalt för alla 
medarbetare.

Att gå från att leverera till att facillitera Införa Nyby plattformen och öppna upp den för 
stort deltagande av föreningar, företag och 
invånare.

Att arbeta rehabiliterande med målet ökad 
självständighet

Att fortsätta utveckla konceptet trygg hemma 
inom äldreomsorgen, intensivt hemmabaserat 
familjearbete inom BoF samt användandet av 
det digitala stödet inom vuxen missbruk.

Mål vård- och omsorgsnämnd

 Verksamheternas digitala tjänster och 
arbetsmetoder ökar

Manuella arbetssätt ersätts med digitala 
lösningar.
Räkna ut avgiftsutrymme på hemsidan. 
Upplevelser genom VR-glasögon för brukare. 
VR-glasögon används vid introduktion av 
nyanställda. Webbutbildningar ökar.

 Delaktigheten och kommunikationen med 
kommuninvånarna inom nämndens 
verksamheter ökar

Rehabiliterande aktiviteter som leder till större 
självständighet skapas. Brukarråd inom olika 
verksamhetsområde ska öka. Aktiviteter på 
boenden efter brukarnas önskemål ska öka. 
Brukares delaktighet i en rekryteringsprocess 
under året ökar.

 Verksamheterna motverkar digitalt utanförskap 
för nämndens målgrupper

Aktiviteter för att höja digital kunskap ska öka.

24



Aktiviteter med hjälp av läsplattor ska öka för 
brukare.

 Samverkan mellan ideella aktörer och 
civilsamhället förstärks.

Införa och anpassa Nyby-plattformen. Utbilda 
seniorambassadörer för ökad öppenhet kring 
psykisk ohälsa. Undersöka intresse för 
samverkan med föreningar.

 Nämndens verksamheter upplevs som trygga 
och tillgängliga.

Utveckla kommunikation med anhöriga och 
brukare.

Mål familjenämnden

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

Riktade arbetsinsatser för ungdomar i KAA som 
leder till att antalet i kommunala 
aktivitetsansvaret minskar. 
Arbetsmarknadsaktiviteter genomförs både 
internt och externt. Webbutbildningar ökar. 

 Delaktigheten för kommuninvånarna i 
nämndens verksamheter ökar.

Skapa fler öppna aktiviteter där innehåll styrs av 
deltagarnas behov. Antal genomförda 
brukarenkäter ska öka. 

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

Antalet försörjningsstödstagare minskar genom 
nya riktade insatser för olika målgrupper. 
Arbetsmarknadsdag arrangeras.

 Kommuninvånare ges ökade möjligheter till 
sociala sammanhang. 

Genomförda aktiviteter tillsammans med 
förenings- eller näringsliv ökar

 Kommuninvånare upplever sig trygg och 
känner tillit till verksamheterna.

Barns upplevelse av att bli utredd på IOF. 
Andelen barnutredningar som blir klara inom 
fyra månader ökar. Implementera intensivt 
hemmabaserat familjearbete (IHF). Utveckla 
verksamhetens arbete med våld i nära 
relationer.

Särskilda uppdrag

Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att 
utarbeta ett koncept för måltidsvän.

Att utarbeta ett koncept och verkställa.

Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att 
utreda konceptet om unga i omsorgen. Projektet 
ska vara uppstartat senast vid halvårsskiftet.

Att utarbeta ett koncept och därefter verkställa

Familjenämnden får i uppdrag att utreda 
möjligheterna förbättring av komvux och sfi- 
undervisningen och en bättre koppling till det 
lokala näringslivet

Utvärdera nuvarande utbildningsutbud. Ta fram 
nya arbetsformer, insatser och tjänster. Utveckla 
samverkan med det lokala näringslivet.

Familjenämnden får i uppdrag att fortsätta 
arbeta för en Familjecentral i enlighet med den 
avsiktsförklaring som tecknats.

Fortsätta arbetet tillsammans med Region 
Skåne och Capio Nova.
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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 21 februari 2020 Dnr FN 2020/45

Familjenämnden

Tjänsteskrivelse - Bokslut Familjenämnden 2019

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar ställa sig bakom förvaltningens förslag på 
bokslut för familjenämnden 2019, handlingsid: FN 2020.655, och sända 
detsamma till ekonomiavdelningen.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen presenterar förslag på bokslut för familjenämnden 2019. I 
ärendet finns vidare en fördjupning gällande familjenämnden 
måluppfyllelsen 2019.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget till beslut har inga konsekvenser.

Barnperspektivet
Förslaget till beslut berör inte barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Förslaget till beslut berör inte miljöperspektivet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare Thomas Lindberg, 2020-02-21
Bokslut familjenämnden 2019, handlingsid: FN 2020.655

Familjenämnden centralt/övergripande
Thomas Lindberg
Kommunsekreterare

Beslutet skickas till:
Ekonomiavdelningen
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Familjenämnden
Ordförande: Christer Yrjas (C)
Verksamhetschef för individ och familjeomsorg: Viweca Thoresson
Verksamhetschef för barn och utbildning: Johan Holmqvist

Verksamhetsområde

 Individ- och familjeomsorg: missbruksvård, barn- och ungdomsvård, ekonomiskt 
bistånd, familjerätt, öppenvård, råd och stöd, arbetsmarknadsenhet.

 Integrationssamordning, flyktingmottagning och mottagning av ensamkommande 
ungdomar.

 Ansvar för Tomelillas sex kommunala förskolor, inklusive barnomsorg på 
obekväm arbetstid, sex kommunala grundskolor, två även med grundsärskola, och 
fritidshem som är kopplade till F-6-skolorna.

 Tillsynsansvar för pedagogisk omsorg, dagmamma, som finns i privat regi i 
Övraby, och sex fristående förskolor.

 Administrativt ansvar för gymnasieungdomar samt vuxenutbildning och svenska 
för invandrare.

Lagar och riktlinjer som styr verksamheten
 Socialtjänstlagen
 Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
 Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
 Lag om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning
 Lag om mottagande av asylsökande med flera
 Delegeringsregler för familjenämnden
 Skollagen (2018:800)
 Skolförordningen (2011:185)
 Läroplan för förskola (Lpfö 18)
 Läroplan för grundskolan samt för förskoleklass och fritidshemmet (Lgr 11)
 Allmänna råd och föreskrifter – Skolverket och socialstyrelsen
 Barnkonventionen

Viktiga händelser 2019
Gemensamma händelser individ och familjeomsorg och barn och utbildning

 Under våren undertecknades en avsiktsförklaring tillsammans med Region Skåne om en framtida 
gemensam Familjecentral.

 Samtliga chefer i verksamheten har genomgått en ledarskapsutbildning. Den genomfördes tvärs 
över hela förvaltningen vilket innebar att det skapats relationer och samarbete mellan 
verksamhetsområdena.

Individ och familjeomsorg
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 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. Miljön har bidragit till en god utslussningen av ungdomar till eget boende 
och egenförsörjning.

 Utredningsarbetet vid ansökan om försörjningsstöd har automatiserats vilket har frigjort resurser 
och ökat tillgängligheten. 

 Uppstart av Mötesplatsen, en inkluderande och medskapande mötesplats öppen för alla.

Barn och utbildning

 Ängens förskola, i tätorten, har byggts till med tre nya avdelningar och ny utemiljö, detta ger god 
beredskap inför framtiden samt en mycket god pedagogisk miljö för förskolan.   

 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 Studie- och yrkesvägledningsplanen 
fortgår. Särskilt inom elevens val teknik på Kastanjeskolan har kontakter knutits med näringslivet 
för att kunna varva teori och praktik.

Verksamhetsuppföljning
Individ och familjeomsorg

Under året har stort fokus lagts på genomlysning, analys och samverkan. Arbetsmarknadsenheten, 
integrationssamordningen samt vuxenutbildningen var nya verksamhetsdelar i individ- och 
familjeverksamheten 2019. Ett intensivt arbete genomfördes under året med genomlysning av samtliga 
processer och rutiner för att stärka den enskildes väg mot självförsörjning. Samverkan mellan 
arbetsmarknadsenheten och försörjningsstöd har strukturerats och snabbats upp vilket haft positiva 
effekter. Obligatorisk jobbverkstad och individuell uppföljning av den enskildes vuxenstudier är andra 
delar som bidragit till ett bättre resultat. Men trots att antalet som erhöll anställning eller började studera 
ökade, minskade inte försörjningsstödet. Tomelilla följer här rikstrenden med allt fler 
försörjningsstödstagare som blivit av med sin statliga aktivitetsersättning eller blivit utförsäkrade från 
Försäkringskassan.

Under våren uppmärksammades att kostnaden för vuxenutbildning ökat markant. Detta beroende på ett 
ogynnsamt avtal med samverkansparten Ystad vuxenutbildning. En gemensam översyn av utbud och 
villkor genomfördes med Ystad vuxenutbildning under hösten vilket resulterat i lägre kostnadsökningar 
inför 2020.

Arbetet med digitalisering och automatisering har pågått i hela verksamheten, dels för att frigöra mer 
direkt klienttid, dels för att öka klienternas möjlighet till delaktighet och självständighet. Hela kedjan vid 
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ansökan om försörjningsstöd automatiserades under året, från ansökan, utredning till utbetalning. Att 
alla delar genomfördes med stor delaktighet av medarbetarna var en framgångsfaktor i detta arbete, 
vilket också uppmärksammats utanför organisationen.

Inom barn- och familj har myndigheten och öppenvården fortsatt utveckla samarbetet och stödet till 
familjer med gott resultat. Antalet placeringar minskade med 13 stycken jämfört med utfallet september 
till december 2018, dvs med åtta procent.

Samverkansaktiviteterna, och att arbeta mer proaktivt genom att möta invånarna i öppna sammanhang, 
har varit prioriterade och många. Den öppna verksamheten Digitala hjälpen som startades under våren 
för alla som behöver stöd med hur man till exempel digitalt betalar räkningar, söker arbete, ställer sig i 
bostadskö, har blivit en populär och välbesökt verksamhet och bidrar till att öka den digitala 
kompetensen. Mötesplatsen som startade under hösten som en inkluderande och medskapande 
mötesplats för alla har redan många deltagare och fyller en viktig funktion.

Samverkan med polisen har utvecklats och under hösten genomfördes samordnade hembesök av polis 
och fältassistent enligt en strukturerad modell för att fånga upp ungdomar i riskzonen med gott resultat. 
Ungdomsgruppen har också utvecklat en modell med ungdomsambassadörer som planerar och 
genomför öppna aktiviteter för unga i kommunen.

Stödboendeverksamheten för ensamkommande ungdomar flyttade i början av året från Välagården till 
Dalgatan, vilket var positivt för ungdomarnas möjlighet att träna inför vuxenlivet. I takt med att allt fler 
ungdomar lämnar stödboendet har medarbetarnas kompetens till praktiskt stöd tillvaratagits av andra 
delar i verksamheten.

Flera utvecklingsgrupper tillsammans med Vård- och omsorgsverksamheten har startats. Detta för att 
tillsammans med medarbetare, kolleger, samverkansparter och klienter utveckla arbetssätt och tjänster.
Ett arbete med att ta fram ett kvalitetsledningssystem för samtliga delar i individ- och familj har pågått 
under stora delar av året, med tillgänglighet och enkelhet varit nyckelbegrepp. Varje medarbetare ska 
snabbt och enkelt få tillgång till processer och rutiner som är viktiga i arbetet. Det ska också vara enkelt 
att fånga upp brister och synpunkter på övergripande nivå. Processerna har tagits fram tillsammans med 
medarbetare under året för att implementeras i början av 2020.

Barn och utbildning

Barn- och utbildningsverksamhetens stora satsning tillsammans med Skolverket kring nyanländas lärande 
fortsatte under 2019 och finansierades med bidrag från Skolverket, och däri låg många av 
utvecklingsinsatserna. En plan kring hur mottagandet av nyanlända elever togs fram för att samtlig 
information ska finnas tillgänglig och delges mottagande lärare. I förskolan ökade modersmålsstödet då 
samtliga förskolor fick tillgång till det digitala läromedlet Polyglutt, som ger möjlighet att lyssna på sagor 
på olika språk, även böcker kopplade till läromedlet köptes in. Forskningen visar att ett välutvecklat 
modersmål även ger ett mer utvecklat språk i svenska. 

Förskolan och förskoleklassen implementerade ett uppdaterat material för Bornholmsmodellen som är 
ett språkutvecklande material som är etablerat i förskolorna sedan flera år tillbaka. I f-9 genomfördes en 
fortbildning i genrepedagogik som ska ge eleverna ett mer utvecklat språk, detta är ett arbetssätt som 
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gynnar samtliga elever oavsett modersmål. För att tydliggöra den röda tråden från förskola till åk 9 har 
en språkplan tagits fram i samarbete med Elevhälsan.

Systemet för uppföljning av resultat på gruppnivå, Digilys, med systematiska analyser av lärmiljön och 
kunskapsdiagnoser uppdateras kontinuerligt för att följa elevgruppernas utveckling. Det senaste tillägget 
är ”Hitta språket” och ”Hitta matematiken” som är ett stöd för att kartlägga elevers kunskaper i 
matematiskt tänkande och språklig medvetenhet i förskoleklass. Materialen är obligatoriska att använda 
från den 1 juli 2019.

Med hjälp av ”Hitta språket” och ”Hitta matematiken” ska pedagoger som undervisar i förskoleklass 
under höstterminen tidigt identifiera elever som visar en indikation på att inte nå de kunskapskrav som 
sen ska uppnås i årskurs 1 och 3 i grundskolan. Pedagogen ska också kunna få syn på elever som är i 
behov av extra anpassningar, särskilt stöd eller särskilda utmaningar för att tidigt förebygga 
skolsvårigheter. 

Förskolan implementerade under året den reviderade läroplanen, LpFö 18, där begreppet undervisning 
infördes. Undervisning i förskolan innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som 
utgångspunkt och riktning och syftar till utveckling och lärande hos barnen. Undervisningen ska utgå 
från ett innehåll som är planerat eller uppstår spontant eftersom barns utveckling och lärande sker hela 
tiden.

Barn- och utbildningsverksamhetens plan för Studie och yrkesvägledning utvärderades och visade på ett 
märkbart större fokus på detta från pedagogerna. Detta bör ge eleverna högre motivation för studier. 

Ungdomsrådet har fått tydligare former och har påbörjat sitt arbete för att kunna hantera frågor från 
både den politiken och förvaltningen.       

Intern kontrollplanen för barn- och utbildningsverksamheten beslutades av FN den 19 december 2018. 
Samtliga uppföljningar är gjorda utom en där intervjuer med fem elever skulle genomförts kring särskilt 
stöd, det är enbart 4 som blivit intervjuade. Gymnasiebehörigheten har inte ökat.

Barn- och utbildning har vid tre tillfällen träffat Telepass AB (24 juni, 15 aug och 3 okt) som har hand 
om skolskjutsarna i Tomelilla kommun. Vid uppföljningarna har leverantörens dokumenterade materials 
kvalitet över aktuell verksamhetsperiod ansetts fullgod. Barn- och utbildningsverksamheten upplever att 
det finns en kontinuerlig dialog med leverantören kring synpunkter, klagomål och förbättringar. 
En uppföljning och kontroll av miljökraven sker i januari-februari 2020.
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Måluppföljning

Nämndsmål Måluppföljning

Delaktigheten för kommuninvånarna i        
nämndens verksamheter ska öka.

Målet uppfyllt. Ett aktivt ungdomsråd samt ökat antal 
elev/brukarenkäter bidrar till detta.

Bidra till medvetna och engagerade 
samhälls-medborgare som har 
strategier för att göra egna livsval.

Målet delvis uppfyllt. Självskattningen gällande 
studie- och yrkesvägledaraktiviteter samt nöjdheten 
med det arbetsplatsförlagda lärandet har ökat. IoF 
erbjuder fler öppna aktiviteter exv. Digitala hjälpen, 
Mötesplatsen och medskapande fritidsaktiviteter för 
ungdomar. Däremot har inte någon minskning av 
utbetalning av försörjningsstöd skett trots ändrat 
arbetssätt med fokus på självförsörjning. Merparten 
kan kopplas till utebliven aktivitetsersättning samt 
sjukersättning. 

Ge kommuninvånare ökade 
möjligheter till sociala sammanhang.

Målet uppfyllt. Antalet aktiviteter som genomförts 
tillsammans med förenings- eller näringsliv har ökat 
ex EPA profilen på Kastanjeskolan.

Kommuninvånare ska uppleva sig 
trygga och känna tillit till 
verksamheterna.

Målet uppfyllt. Att antalet externa placeringar 
minskat med 8%, ökat antal barnutredningarna som 
blir klara inom fyra månader samt att alla barn som 
blivit utredda erbjudits möjligheten att delge sin 
upplevelse av detta bidrar till måluppfyllelsen.

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

Målet uppfyllt. Antalet ungdomar aktuella i det 
kommunala aktivitetsansvaret har minskat. 
Deltagandet i vuxenutbildningar har ökat i 
förhållande till arbetslöshetssiffrorna.

God lärmiljö skapas för att möta 
elevernas individuella behov.

Målet ej uppfyllt. Genomsnittsresultatet på nationella 
prov i åk3,6 och 9 har ej ökat och behörigheten till 
gymnasiet ligger i samma nivå som 2018. Däremot 
har andelen elever som vi inte kunnat tillgodose 
behoven för och placerat i skolverksamhet utanför 
kommunen minskat.

Gällande målet ” Bidra till medvetna och engagerade samhällsmedborgare som har strategier för att göra 
egna livsval ” har mätetalet för utbetalning av försörjningsstöd inte minskat. Verksamheten har ändrat 
arbetssätt med tydligt fokus på egenförsörjning. Trots att fler personer kommer i sysselsättning eller 
utbildning ökar antalet personer med behov av försörjningsstöd. From 2020 samordnas 
arbetsmarknadsinsatser, vuxenutbildning samt försörjningsstöd i en gemensam enhet för att ytterligare 
underlätta samarbetet. Aktiviteter för ökad samverkan med näringsliv, arbetsförmedling och 
försäkringskassa är prioriterade.
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Gällande målet ”God lärmiljö skapas för att möta elevernas individuella behov” är det resultaten på NP 
som inte ökat. Gymnasiebehörigheten är i stort sätt oförändrad, den var 2018 70,5% och 2019 70,4%. 
För att nå målen kommer BoU utveckla sina handlingsplaner för att öka kvaliteten i undervisningen tex 
gällande matematik, språk samt nyanlända elever.

Ekonomi

Ekonomi (tkr) familjenämnden Jan - dec Jan - dec
2018 2019

Intäkter 191 941 205 567
Kostnader -566 223 -599 611
Nettokostnader -374 282 -394 044
Budgeterade nettokostnader -364 809 -381 359
Budgetavvikelse -9 473 -12 685

  
Investeringar -3 645 -2 900
Budgeterade investeringar -4 780 -3 000
Budgetavvikelse 1 135 100

Familjenämnden har ett underskott motsvarande 12,7 mnkr.  Verksamheterna försörjning/vuxenvård 
och gymnasieverksamhet generar tillsammans ett underskott på 10,6 mnkr. 

Ekonomi (tkr) individ- och familjeomsorg Jan - dec Jan - dec
2018 2019

Intäkter 24 341 34 024
Kostnader -80 292 -91 704
Nettokostnader -55 951 -57 680
Budgeterade nettokostnader -48 952 -56 864
Budgetavvikelse -6 999 -816

  
Investeringar 0 -227
Budgeterade investeringar 0 0
Budgetavvikelse 0 -227

Individ- och familjeverksamheten har ett underskott med 0,8 mnkr. 

Verksamheten har erhållit statsbidrag och stimulansmedel på tillsammans 1,8 mnkr som stöd för flera 
olika insatser under året som inte funnits med i budget. Bidragen har varit avsedda för medskapande 
mötesplats, våld i nära relationer, ökad bemanning inom barn- och ungdomsvården och insatser för barn 
med psykisk ohälsa. Medlen har gjort det möjligt att på flera områden höja kvalitén i verksamheten.

Kostnader för stödboende som enligt budget finansieras fullt ut med del av medel från Migrationsverket 
har ett överskott med 1,1 mnkr för löner och övriga kostnader då nedtrappning av verksamheten gått 
fortare än planerat.
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Kostnaderna för placering av barn och unga på HVB och familjehem har ett underskott med 2,3 mnkr. 
Schablonersättningen från Migrationsverket beräknas täcka kostnaden för administration och placeringar 
av nyanlända på HVB samt i familjehem och fördelas internt till ansvarsområdet Barn och unga. Det gör 
att resultatet för ansvarsområdet har ett överskott med 1,5 mnkr då del i bidrag enligt ovan tillförts 
verksamheten med 1,4 mnkr.

Verksamheten för försörjning och vuxna har ett underskott med 5,2 mnkr. Främsta anledningen är 
kostnaden för försörjningsstöd inklusive Kvinnofrid som uppgår till 12,5 mnkr och innebär ett 
underskott med 5 mnkr jämfört med budget. Försörjningsstöd för flyktingar som uppgår till 2,5 mnkr 
för året är bara 0,1 mnkr högre än budget.

Kostnaderna för placeringar av vuxna med missbruk har ökat senare delen av året och har ett underskott 
på 0,6 mnkr. Det är en stor ökning av kostnaderna jämfört med förra året.

Arbetsmarknadsenheten har ett överskott med 2,1 mnkr. Verksamheten får täckning för sina kostnader 
för Möjligheternas hus som under året fakturerats månadsvis. Dock har fakturering skett i början på året 
som avsåg 2018 med 0,8 mnkr varför intäkterna blivit högre än budget. Kostnaderna för ferieungdomar 
blev 0,4 mnkr lägre än budget. 

Vuxenutbildningens budget har varit oförändrad under några år trots att volymerna ökat. 2019 gjorde 
Ystad en stor höjning av kostnaden i samverkansavtalet främst för SFI-utbildningen vilket medfört att 
årets resultat slutar på ett underskott med 1,3 mnkr. Den totala kostnaden för vuxenutbildningen är 6,2 
mnkr. Även här fördelas en del av schablonmedel från Migrationsverket som för året uppgår till 0,5 
mnkr varför nettokostnaden blir lägre.

Individ- och familjeverksamheten har inte för året tilldelats någon investeringsbudget men då behov 
uppstod har medel fått disponeras av det ram som tilldelats vård- och omsorgsverksamheten. 0,2 mnkr 
har använts för anpassning av lokaler och inventarier.

Ekonomi (tkr) barn och utbildning Jan - dec Jan - dec
2018 2019

Intäkter 167 600 171 543
Kostnader -485 931 -507 907
Nettokostnader -318 331 -336 364
Budgeterade nettokostnader -315 857 -324 495
Budgetavvikelse -2 474 -11 869

  
Investeringar -3 645 -2 673
Budgeterade investeringar -4 780 -3 000
Budgetavvikelse 1 135 327

Barn- och utbildning redovisar ett underskott för året motsvarande 11,9 mnkr. 

Gymnasieverksamheten har ett underskott med 5,3 mnkr. 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. 
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Statsbidrag från Migrationsverket till gymnasiet har minskat och nästan helt uteblivit jämfört med 
tidigare år. Cirka 21 gymnasieelever som gymnasiet tidigare återsökt statsbidrag för fick uppehållstillstånd 
under året och för dessa elever kunde gymnasiet inte längre återsöka statsbidrag.

På skolchefens ansvar (601) är det ett underskott på 1,5 mnkr. Lokalkostnaderna (hyrorna) inom Barn 
och utbildning har med anledning av kommunfullmäktige investeringar ökat 2019 med 4,0 mnkr som det 
inte fanns 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. Lokalkostnaderna ligger under skolchefens ansvar och generar ett 
underskott. Administrativa kostnader har varit lägre med anledning av vakanta (ej tillsatta) tjänster och 
generar ett överskott på 1,0 mnkr samtidigt som statsbidraget ”riktade insatser” 1,5 mnkr också 
förbättrar resultatet. 

Skolorna inklusive fritidshem och förskoleklass (f-9) har ett överskott på 0,1 mnkr. Alla skolor har fått 
statsbidrag ”likvärdig skola” och denna ingår i resultatet (3,4 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. 

Förskolorna har ett överskott motsvarande 0,3 mnkr exklusive Nattviolen. Nattviolen som är en OB 
förskola har ett underskott motsvarande 0,9 mnkr. Nattviolen var ofinansierad och förväntades 
finansieras inom befintlig ram. Det fanns ingen budgettäckning för Nattviolen. 
Förskolorna har fått statsbidrag ”mindre barngrupper 2,3 mkr”.  

Elevhälsan har ett underskott på 1,8 mnkr och detta beror på att det är utbetalt mer tilläggsbelopp än 
budgeterat. Tilläggsbelopp är något som skolor kan söka för extraordinärt stöd. Skollagen 16 kap. 54 §. 
Behoven har varit högre än den totala budgeten för tilläggsbeloppen. 

Barn och utbildning har ett underskott på ansvar 600 (Skol- och barnpeng) motsvarande 2,6 mnkr och 
detta beror dels på att det fanns fler barn än budgeterat dels på att det fanns 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. Dessutom har Barn och utbildning 
kompenserat fristående förskolor och skolor för ökade löner. Eftersom de kommunala skolorna och 
förskolorna blev kompenserade för ökade löner var kommunen skyldig enligt lag att även kompensera 
friskolor. Barn och utbildning fick budgettäckning endast för de kommunala skolorna och förskolorna. 

Framtid
Individ och familj

Individ- och familjeverksamheten står inför flera utmaningar men även en hel del möjligheter. Den 
förväntade avmattningen av högkonjunkturen tillsammans med att allt fler blir av med sin statliga 
aktivitetsersättning eller sin ersättning från Försäkringskassan ställer stora krav på verksamheten 
resursmässigt. Även det faktum att allt fler personer lämnar etableringsfasen, där staten haft ett stort 
ansvar, kommer att påverka kommunen.
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Kostnaderna för vuxenutbildningen är ytterligare en utmaning, inte minst beroende på den kommande 
statliga regleringen och finansieringen. Verksamheterna behöver därför vara lättrörliga, snabbt kunna 
ställa om resurser och arbetssätt för att möta behoven. Som ett led i detta integreras 
Arbetsmarknadsenheten med enheten för försörjningsstöd from 2020.

Då många familjer och ungdomar har behov av stöd i Tomelilla är det viktigt att fortsätta utveckla 
öppenvårdsinsatserna i samverkan med andra aktörer. Verksamheten fortsätter sin satsning på arbetet 
med våld i nära relationer samt implementeringen av intensiv hemmabaserad familjebehandling, en 
modell för intensivt stöd hemma som ett alternativ till placeringar av barn och unga.

Individ- och familj behöver fortsätta det nödvändiga arbetet med att digitalisera tjänster och verktyg, dels 
för att öka tillgängligheten och möjligheten till självständighet, dels för att frigöra resurser för 
värdeskapande arbete.

Barn och utbildning

Barn- och utbildningsverksamheten har flera utmaningar. Skolresultaten behöver höjas. Det finns just nu 
tillförordnade rektorer på fyra av våra f-6 skolor. Att rekrytera och introducera nya ledare kommer att 
kräva tid. Den framtida skolorganisationen behöver utredas ytterligare för att skapa goda förutsättningar 
för lärande. 

Det kommer i framtiden vara möjligt att aggregera data för att utveckla läromedel som i större 
utsträckning är adaptiva för att ge eleven optimala förutsättningar till inlärning. Detta finns nu i liten 
skala men kommer bli tillgängligt för en bred publik inom snar framtid. Formen för utbildning kommer 
med detta att förändras.

Barn- och utbildning står i begrepp att digitalisera flertalet processer för att ge bättre service, detta gäller 
både kommuninvånare, till exempel skolvalet, och medarbetare. 

Tydliga rutiner för hur barnkonventionen beaktas vid beslut och utredningar behöver arbetas fram. 
Samverkan mellan barn- och utbildningsverksamheten och individ och familjeomsorgen behöver stärkas 
då till exempel tidigare placerade barn behöver större anpassningar för sin undervisning än vad som just 
nu är möjligt att ge. 
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Övergripande mål Nämndsmål Mätare Kommentar Utfall 191231

Hållbar utveckling
Antal ungdomar i det 
kommunala 
aktivitetsansvaret 
minskar.  

 Ny rutin med 
personlig uppföljning 
och hembesök har 
införts. 
33 ungdomar aktuella i 
KAA, vilket är en 
minskning från vårens 
40 ungdomar.  

Uppfyllt

Deltagande i 
vuxenutbildning ökar i 
förhållande till 
arbetslöshetssiffrorna.

Deltagandet har ökat. Uppfyllt

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

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

Antal platser på yrkes-
SFI ökar. 

Inga nya 
utbildningsplatser har 
varit tillgängliga på 
Forum Ystad. 

Kan ej mätas

Andelen elever som 
svarar positivt på 
enkätfråga kring 
lärmiljö från systemet 
Digilys i årskurser 3, 6, 
9 ökar.

Andelen positiva svar 
(stämmer ganska bra 
och stämmer helt och 
hållet) har ökat när man 
jämför mot hur samma 
elever svarade 2018. 

Uppfyllt

Genomsnittsresultatet 
på nationella provet i 
årskurserna tre, sex 
och nio ökar.

NP
Åk 3
     2018                2019
Sv 70,4%             61,9%
Ma73,6%              53,7%

Åk 6
Sv 95%               83,2%
Ma 82,2%          80,9%
Eng 89%            88,7%

Åk 9
Sv 93,2%           90,1
Mafinns ej            57,1%
Eng 94,5%       88,2%

Uppnås ej

Andelen elever som 
blir behöriga till 
gymnasiet ökar.

Gymnasiebehörigheten 
har ej ökat.
2018 70,5%
2019 70,4%

Uppnås ej

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

Antal elever som vi 
inte kunnat tillgodose 
behoven för, och 
därför placerar i 
skolverksamhet 
utanför kommunens 
verksamheter, 
minskar.

Andel elever som är 
placerade i 
skolverksamhet 
utanför kommunen är 
4 och är oförändrat. 

Uppfyllt

Delaktighet och egenmakt
Antal beslut av 
ungdomsrådet ökar.  

Ungdomsrådet är 
under uppbyggnad och 
har ännu inte beslutat i 
något ärende.

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

Delaktigheten för 
kommuninvånarna i 
nämndens 
verksamheter ska öka.

Antal gånger 
ungdomsrådet svarar 

Ungdomsrådet har 
svarat vi tre tillfällen.

Uppfyllt
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som remissinstans 
ökar.
Antal tillfällen elever 
eller brukare deltar i en 
rekryteringsprocess 
under året ökar.

Inga elever har hittills 
deltagit i 
rekryteringsprocesser. 
Tanken är att elever 
från Ungdomsrådet 
ska delta.

Uppnås ej

Antalet genomförda 
brukarenkäter ökar.

Två brukarenkäter 
genomförda.

Uppfyllt

Antalet genomförda 
elevenkäter ökar.

Skolor och förskolor 
har gjort egna. 
Gemensam ska gå ut 
2020.

Uppfyllt

Självskattningen 
gällande studie- och 
yrkesvägledaraktiviteter  
ökar.

Har ökat. Uppfyllt

Antalet elever som är 
nöjda med sitt 
arbetsplatsförlagda 
lärande ökar.

Andelen positiva 
elever till arbetsförlagt 
lärande: Mycket bra 
60,2%, bra 33,7%, ok 
4,8%, inte bra 2,4%.

Uppfyllt

Individ- och 
familjeverksamheten 
erbjuder fler öppna 
aktiviteter.

Flera nya aktiviteter 
har startat under året, 
exv. Digitala hjälpen, 
jobbverkstad, 
Mötesplatsen, 
fritidsaktiviteter 
genom ungdoms- 
ambassadörer.   

Uppfyllt

Andelen ungdomar i 
stödboende som 
upplever sig få 
tillräckligt stöd för att 
klara sig i samhället 
ökar.

Brukarundersökning 
genomförd under 
hösten.

Uppfyllt

Livslångt lärande 
uppmuntras och 
människors möjlighet 
till egen försörjning 
underlättas.

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

Utbetalningar av 
försörjningsstöd 
minskar.

Verksamheten har 
ändrat arbetssätt med 
tydligt fokus på 
egenförsörjning. Trots 
att fler personer 
kommer i 
sysselsättning eller 
utbildning ökar antalet 
personer med behov 
av försörjningsstöd. 

Uppnås ej

Trygghet och hälsa
Inspiration ges till ett 
aktivt liv för bättre 
hälsa.

Ge kommuninvånare 
ökade möjligheter till 
sociala sammanhang.

Antalet aktiviteter 
genomförda tillsammans 
med förenings- eller 
näringsliv ökar.

Fältassistenterna 
arbetarmed uppdraget. 
De har haft en aktiv 
sommar med många 
lyckade aktiviteter för 
den yngre målgruppen. 

Uppfyllt

Den i enkäter 
rapporterade tryggheten 
ökar.

Har ej gått att mäta. 
Socialstyrelsens enkät 
aktuell 2020

Den upplevda 
tryggheten ökar.

Kommuninvånare ska 
uppleva sig trygg och 
känna tillit till 
verksamheterna. Antalet klagomål inom 

barn- och 
utbildningsverksamheten 
minskar.

Utifrån våra nya 
rutiner kan ett mått 
sammanställas först 
för år 2020. Inte 
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möjligt att få en riktigt 
mätning av detta.

Mäta barns upplevelse 
av att blivit utredd på 
IFO.

Under 2019 har 8 
barn i ålder 7 år – 15 
år, svarat på en enkät 
gällande deras 
upplevelse av 
utredning som de har 
deltagit i. 
Könsfördelning, 6 
pojkar och 2 flickor.

Uppfyllt

Andelen 
barnutredningar inom 
individ- och 
familjeverksamheten 
som blir klara inom fyra 
månader ökar.

Har ökat
2018 sep-dec 59 %
2019 sep-dec 76 %
Vid behov av förlängd 
handläggning ska 
beslut fattas av 
enhetschefen.

Uppfyllt

Antalet externa 
placeringar minskar.

Antalet minskar.
2018 sep-dec 61 st
2019 sep-dec 48 st

Uppfyllt
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Familjenämnden
Ordförande: Christer Yrjas (C)
Verksamhetschef för individ och familjeomsorg: Viweca Thoresson
Verksamhetschef för barn och utbildning: Johan Holmqvist

Verksamhetsområde

 Individ- och familjeomsorg: missbruksvård, barn- och ungdomsvård, ekonomiskt 
bistånd, familjerätt, öppenvård, råd och stöd, arbetsmarknadsenhet.

 Integrationssamordning, flyktingmottagning och mottagning av ensamkommande 
ungdomar.

 Ansvar för Tomelillas sex kommunala förskolor, inklusive barnomsorg på 
obekväm arbetstid, sex kommunala grundskolor, två även med grundsärskola, och 
fritidshem som är kopplade till F-6-skolorna.

 Tillsynsansvar för pedagogisk omsorg, dagmamma, som finns i privat regi i 
Övraby, och sex fristående förskolor.

 Administrativt ansvar för gymnasieungdomar samt vuxenutbildning och svenska 
för invandrare.

Lagar och riktlinjer som styr verksamheten
 Socialtjänstlagen
 Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
 Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
 Lag om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning
 Lag om mottagande av asylsökande med flera
 Delegeringsregler för familjenämnden
 Skollagen (2018:800)
 Skolförordningen (2011:185)
 Läroplan för förskola (Lpfö 18)
 Läroplan för grundskolan samt för förskoleklass och fritidshemmet (Lgr 11)
 Allmänna råd och föreskrifter – Skolverket och socialstyrelsen
 Barnkonventionen

Viktiga händelser 2019
Gemensamma händelser individ och familjeomsorg och barn och utbildning

 Under våren undertecknades en avsiktsförklaring tillsammans med Region Skåne om en framtida 
gemensam Familjecentral.

 Samtliga chefer i verksamheten har genomgått en ledarskapsutbildning. Den genomfördes tvärs 
över hela förvaltningen vilket innebar att det skapats relationer och samarbete mellan 
verksamhetsområdena.
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Individ och familjeomsorg

 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. Miljön har bidragit till en god utslussningen av ungdomar till eget boende 
och egenförsörjning.

 Utredningsarbetet vid ansökan om försörjningsstöd har automatiserats vilket har frigjort resurser 
och ökat tillgängligheten. 

 Uppstart av Mötesplatsen, en inkluderande och medskapande mötesplats öppen för alla.

Barn och utbildning

 Ängens förskola, i tätorten, har byggts till med tre nya avdelningar och ny utemiljö, detta ger god 
beredskap inför framtiden samt en mycket god pedagogisk miljö för förskolan.   

 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 Studie- och yrkesvägledningsplanen 
fortgår. Särskilt inom elevens val teknik på Kastanjeskolan har kontakter knutits med näringslivet 
för att kunna varva teori och praktik.

Verksamhetsuppföljning
Individ och familjeomsorg

Under året har stort fokus lagts på genomlysning, analys och samverkan. Arbetsmarknadsenheten, 
integrationssamordningen samt vuxenutbildningen var nya verksamhetsdelar i individ- och 
familjeverksamheten 2019. Ett intensivt arbete genomfördes under året med genomlysning av samtliga 
processer och rutiner för att stärka den enskildes väg mot självförsörjning. Samverkan mellan 
arbetsmarknadsenheten och försörjningsstöd har strukturerats och snabbats upp vilket haft positiva 
effekter. Obligatorisk jobbverkstad och individuell uppföljning av den enskildes vuxenstudier är andra 
delar som bidragit till ett bättre resultat. Men trots att antalet som erhöll anställning eller började studera 
ökade, minskade inte försörjningsstödet. Tomelilla följer här rikstrenden med allt fler 
försörjningsstödstagare som blivit av med sin statliga aktivitetsersättning eller blivit utförsäkrade från 
Försäkringskassan.

Under våren uppmärksammades att kostnaden för vuxenutbildning ökat markant. Detta beroende på ett 
ogynnsamt avtal med samverkansparten Ystad vuxenutbildning. En gemensam översyn av utbud och 
villkor genomfördes med Ystad vuxenutbildning under hösten vilket resulterat i lägre kostnadsökningar 
inför 2020.
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Arbetet med digitalisering och automatisering har pågått i hela verksamheten, dels för att frigöra mer 
direkt klienttid, dels för att öka klienternas möjlighet till delaktighet och självständighet. Hela kedjan vid 
ansökan om försörjningsstöd automatiserades under året, från ansökan, utredning till utbetalning. Att 
alla delar genomfördes med stor delaktighet av medarbetarna var en framgångsfaktor i detta arbete, 
vilket också uppmärksammats utanför organisationen.

Inom barn- och familj har myndigheten och öppenvården fortsatt utveckla samarbetet och stödet till 
familjer med gott resultat. Antalet placeringar minskade med 13 stycken jämfört med utfallet september 
till december 2018, dvs med åtta procent.

Samverkansaktiviteterna, och att arbeta mer proaktivt genom att möta invånarna i öppna sammanhang, 
har varit prioriterade och många. Den öppna verksamheten Digitala hjälpen som startades under våren 
för alla som behöver stöd med hur man till exempel digitalt betalar räkningar, söker arbete, ställer sig i 
bostadskö, har blivit en populär och välbesökt verksamhet och bidrar till att öka den digitala 
kompetensen. Mötesplatsen som startade under hösten som en inkluderande och medskapande 
mötesplats för alla har redan många deltagare och fyller en viktig funktion.

Samverkan med polisen har utvecklats och under hösten genomfördes samordnade hembesök av polis 
och fältassistent enligt en strukturerad modell för att fånga upp ungdomar i riskzonen med gott resultat. 
Ungdomsgruppen har också utvecklat en modell med ungdomsambassadörer som planerar och 
genomför öppna aktiviteter för unga i kommunen.

Stödboendeverksamheten för ensamkommande ungdomar flyttade i början av året från Välagården till 
Dalgatan, vilket var positivt för ungdomarnas möjlighet att träna inför vuxenlivet. I takt med att allt fler 
ungdomar lämnar stödboendet har medarbetarnas kompetens till praktiskt stöd tillvaratagits av andra 
delar i verksamheten.

Flera utvecklingsgrupper tillsammans med Vård- och omsorgsverksamheten har startats. Detta för att 
tillsammans med medarbetare, kolleger, samverkansparter och klienter utveckla arbetssätt och tjänster.
Ett arbete med att ta fram ett kvalitetsledningssystem för samtliga delar i individ- och familj har pågått 
under stora delar av året, med tillgänglighet och enkelhet varit nyckelbegrepp. Varje medarbetare ska 
snabbt och enkelt få tillgång till processer och rutiner som är viktiga i arbetet. Det ska också vara enkelt 
att fånga upp brister och synpunkter på övergripande nivå. Processerna har tagits fram tillsammans med 
medarbetare under året för att implementeras i början av 2020.

Barn och utbildning

Barn- och utbildningsverksamhetens stora satsning tillsammans med Skolverket kring nyanländas lärande 
fortsatte under 2019 och finansierades med bidrag från Skolverket, och däri låg många av 
utvecklingsinsatserna. En plan kring hur mottagandet av nyanlända elever togs fram för att samtlig 
information ska finnas tillgänglig och delges mottagande lärare. I förskolan ökade modersmålsstödet då 
samtliga förskolor fick tillgång till det digitala läromedlet Polyglutt, som ger möjlighet att lyssna på sagor 
på olika språk, även böcker kopplade till läromedlet köptes in. Forskningen visar att ett välutvecklat 
modersmål även ger ett mer utvecklat språk i svenska. 

Förskolan och förskoleklassen implementerade ett uppdaterat material för Bornholmsmodellen som är 
ett språkutvecklande material som är etablerat i förskolorna sedan flera år tillbaka. I f-9 genomfördes en 
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fortbildning i genrepedagogik som ska ge eleverna ett mer utvecklat språk, detta är ett arbetssätt som 
gynnar samtliga elever oavsett modersmål. För att tydliggöra den röda tråden från förskola till åk 9 har 
en språkplan tagits fram i samarbete med Elevhälsan.

Systemet för uppföljning av resultat på gruppnivå, Digilys, med systematiska analyser av lärmiljön och 
kunskapsdiagnoser uppdateras kontinuerligt för att följa elevgruppernas utveckling. Det senaste tillägget 
är ”Hitta språket” och ”Hitta matematiken” som är ett stöd för att kartlägga elevers kunskaper i 
matematiskt tänkande och språklig medvetenhet i förskoleklass. Materialen är obligatoriska att använda 
från den 1 juli 2019.

Med hjälp av ”Hitta språket” och ”Hitta matematiken” ska pedagoger som undervisar i förskoleklass 
under höstterminen tidigt identifiera elever som visar en indikation på att inte nå de kunskapskrav som 
sen ska uppnås i årskurs 1 och 3 i grundskolan. Pedagogen ska också kunna få syn på elever som är i 
behov av extra anpassningar, särskilt stöd eller särskilda utmaningar för att tidigt förebygga 
skolsvårigheter. 

Förskolan implementerade under året den reviderade läroplanen, LpFö 18, där begreppet undervisning 
infördes. Undervisning i förskolan innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som 
utgångspunkt och riktning och syftar till utveckling och lärande hos barnen. Undervisningen ska utgå 
från ett innehåll som är planerat eller uppstår spontant eftersom barns utveckling och lärande sker hela 
tiden.

Barn- och utbildningsverksamhetens plan för Studie och yrkesvägledning utvärderades och visade på ett 
märkbart större fokus på detta från pedagogerna. Detta bör ge eleverna högre motivation för studier. 

Ungdomsrådet har fått tydligare former och har påbörjat sitt arbete för att kunna hantera frågor från 
både den politiken och förvaltningen.     

Intern kontrollplanen för barn- och utbildningsverksamheten beslutades av FN den 19 december 2018. 
Samtliga uppföljningar är gjorda utom en där intervjuer med fem elever skulle genomförts kring särskilt 
stöd, det är enbart 4 som blivit intervjuade. Gymnasiebehörigheten har inte ökat.

Barn- och utbildning har vid tre tillfällen träffat Telepass AB (24 juni, 15 aug och 3 okt) som har hand 
om skolskjutsarna i Tomelilla kommun. Vid uppföljningarna har leverantörens dokumenterade materials 
kvalitet över aktuell verksamhetsperiod ansetts fullgod. Barn- och utbildningsverksamheten upplever att 
det finns en kontinuerlig dialog med leverantören kring synpunkter, klagomål och förbättringar. 
En uppföljning och kontroll av miljökraven sker i januari-februari 2020. 
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Måluppföljning

Nämndsmål Måluppföljning

Delaktigheten för kommuninvånarna i        
nämndens verksamheter ska öka.

Målet uppfyllt. Ett aktivt ungdomsråd samt ökat antal 
elev/brukarenkäter bidrar till detta.

Bidra till medvetna och engagerade 
samhälls-medborgare som har 
strategier för att göra egna livsval.

Målet delvis uppfyllt. Självskattningen gällande 
studie- och yrkesvägledaraktiviteter samt nöjdheten 
med det arbetsplatsförlagda lärandet har ökat. IoF 
erbjuder fler öppna aktiviteter exv. Digitala hjälpen, 
Mötesplatsen och medskapande fritidsaktiviteter för 
ungdomar. Däremot har inte någon minskning av 
utbetalning av försörjningsstöd skett trots ändrat 
arbetssätt med fokus på självförsörjning. Merparten 
kan kopplas till utebliven aktivitetsersättning samt 
sjukersättning. 

Ge kommuninvånare ökade 
möjligheter till sociala sammanhang.

Målet uppfyllt. Antalet aktiviteter som genomförts 
tillsammans med förenings- eller näringsliv har ökat 
ex EPA profilen på Kastanjeskolan.

Kommuninvånare ska uppleva sig 
trygga och känna tillit till 
verksamheterna.

Målet uppfyllt. Att antalet externa placeringar 
minskat med 8%, ökat antal barnutredningarna som 
blir klara inom fyra månader samt att alla barn som 
blivit utredda erbjudits möjligheten att delge sin 
upplevelse av detta bidrar till måluppfyllelsen.

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

Målet uppfyllt. Antalet ungdomar aktuella i det 
kommunala aktivitetsansvaret har minskat. 
Deltagandet i vuxenutbildningar har ökat i 
förhållande till arbetslöshetssiffrorna.

God lärmiljö skapas för att möta 
elevernas individuella behov.

Målet ej uppfyllt. Genomsnittsresultatet på nationella 
prov i åk3,6 och 9 har ej ökat och behörigheten till 
gymnasiet ligger i samma nivå som 2018. Däremot 
har andelen elever som vi inte kunnat tillgodose 
behoven för och placerat i skolverksamhet utanför 
kommunen minskat.

Gällande målet ” Bidra till medvetna och engagerade samhällsmedborgare som har strategier för att göra 
egna livsval ” har mätetalet för utbetalning av försörjningsstöd inte minskat. Verksamheten har ändrat 
arbetssätt med tydligt fokus på egenförsörjning. Trots att fler personer kommer i sysselsättning eller 
utbildning ökar antalet personer med behov av försörjningsstöd. From 2020 samordnas 
arbetsmarknadsinsatser, vuxenutbildning samt försörjningsstöd i en gemensam enhet för att ytterligare 
underlätta samarbetet. Aktiviteter för ökad samverkan med näringsliv, arbetsförmedling och 
försäkringskassa är prioriterade.
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Gällande målet ”God lärmiljö skapas för att möta elevernas individuella behov” är det resultaten på NP 
som inte ökat. Gymnasiebehörigheten är i stort sätt oförändrad, den var 2018 70,5% och 2019 70,4%. 
För att nå målen kommer BoU utveckla sina handlingsplaner för att öka kvaliteten i undervisningen tex 
gällande matematik, språk samt nyanlända elever.

Ekonomi

Ekonomi (tkr) familjenämnden Jan - dec Jan - dec
2018 2019

Intäkter 191 941 205 567
Kostnader -566 223 -599 611
Nettokostnader -374 282 -394 044
Budgeterade nettokostnader -364 809 -382 259
Budgetavvikelse -9 473 -11 785

  
Investeringar -3 645 -2 900
Budgeterade investeringar -4 780 -3 000
Budgetavvikelse 1 135 100

Familjenämnden har ett underskott motsvarande 12,7 mnkr.  Verksamheterna försörjning/vuxenvård 
och gymnasieverksamhet generar tillsammans ett underskott på 10,6 mnkr. 

Ekonomi (tkr) individ- och familjeomsorg Jan - dec Jan - dec
2018 2019

Intäkter 24 341 34 024
Kostnader -80 292 -91 704
Nettokostnader -55 951 -57 680
Budgeterade nettokostnader -48 952 -56 864
Budgetavvikelse -6 999 -816

  
Investeringar 0 -227
Budgeterade investeringar 0 0
Budgetavvikelse 0 -227

Individ- och familjeverksamheten har ett underskott med 0,8 mnkr. 

Verksamheten har erhållit statsbidrag och stimulansmedel på tillsammans 1,8 mnkr som stöd för flera 
olika insatser under året som inte funnits med i budget. Bidragen har varit avsedda för medskapande 
mötesplats, våld i nära relationer, ökad bemanning inom barn- och ungdomsvården och insatser för barn 
med psykisk ohälsa. Medlen har gjort det möjligt att på flera områden höja kvalitén i verksamheten.

Kostnader för stödboende som enligt budget finansieras fullt ut med del av medel från Migrationsverket 
har ett överskott med 1,1 mnkr för löner och övriga kostnader då nedtrappning av verksamheten gått 
fortare än planerat.
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Kostnaderna för placering av barn och unga på HVB och familjehem har ett underskott med 2,3 mnkr. 
Schablonersättningen från Migrationsverket beräknas täcka kostnaden för administration och placeringar 
av nyanlända på HVB samt i familjehem och fördelas internt till ansvarsområdet Barn och unga. Det gör 
att resultatet för ansvarsområdet har ett överskott med 1,5 mnkr då del i bidrag enligt ovan tillförts 
verksamheten med 1,4 mnkr.

Verksamheten för försörjning och vuxna har ett underskott med 5,2 mnkr. Främsta anledningen är 
kostnaden för försörjningsstöd inklusive Kvinnofrid som uppgår till 12,5 mnkr och innebär ett 
underskott med 5 mnkr jämfört med budget. Försörjningsstöd för flyktingar som uppgår till 2,5 mnkr 
för året är bara 0,1 mnkr högre än budget.

Kostnaderna för placeringar av vuxna med missbruk har ökat senare delen av året och har ett underskott 
på 0,6 mnkr. Det är en stor ökning av kostnaderna jämfört med förra året.

Arbetsmarknadsenheten har ett överskott med 2,1 mnkr. Verksamheten får täckning för sina kostnader 
för Möjligheternas hus som under året fakturerats månadsvis. Dock har fakturering skett i början på året 
som avsåg 2018 med 0,8 mnkr varför intäkterna blivit högre än budget. Kostnaderna för ferieungdomar 
blev 0,4 mnkr lägre än budget. 

Vuxenutbildningens budget har varit oförändrad under några år trots att volymerna ökat. 2019 gjorde 
Ystad en stor höjning av kostnaden i samverkansavtalet främst för SFI-utbildningen vilket medfört att 
årets resultat slutar på ett underskott med 1,3 mnkr. Den totala kostnaden för vuxenutbildningen är 6,2 
mnkr. Även här fördelas en del av schablonmedel från Migrationsverket som för året uppgår till 0,5 
mnkr varför nettokostnaden blir lägre.

Individ- och familjeverksamheten har inte för året tilldelats någon investeringsbudget men då behov 
uppstod har medel fått disponeras av det ram som tilldelats vård- och omsorgsverksamheten. 0,2 mnkr 
har använts för anpassning av lokaler och inventarier.

Ekonomi (tkr) barn och utbildning Jan - dec Jan - dec
2018 2019

Intäkter 167 600 171 543
Kostnader -485 931 -507 907
Nettokostnader -318 331 -336 364
Budgeterade nettokostnader -315 857 -325 395
Budgetavvikelse -2 474 -10 969

  
Investeringar -3 645 -2 673
Budgeterade investeringar -4 780 -3 000
Budgetavvikelse 1 135 327

Barn- och utbildning redovisar ett underskott för året motsvarande 11,0 mnkr. 

Gymnasieverksamheten har ett underskott med 5,3 mnkr. 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. 
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Statsbidrag från Migrationsverket till gymnasiet har minskat och nästan helt uteblivit jämfört med 
tidigare år. Cirka 21 gymnasieelever som gymnasiet tidigare återsökt statsbidrag för fick uppehållstillstånd 
under året och för dessa elever kunde gymnasiet inte längre återsöka statsbidrag.

På skolchefens ansvar (601) är det ett underskott på 1,5 mnkr. Lokalkostnaderna (hyrorna) inom Barn 
och utbildning har med anledning av kommunfullmäktige investeringar ökat 2019 med 4,0 mnkr som det 
inte fanns 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. Lokalkostnaderna ligger under skolchefens ansvar och generar ett 
underskott. Administrativa kostnader har varit lägre med anledning av vakanta (ej tillsatta) tjänster och 
generar ett överskott på 1,0 mnkr samtidigt som statsbidraget ”riktade insatser” 1,5 mnkr också 
förbättrar resultatet. 

Skolorna inklusive fritidshem och förskoleklass (f-9) har ett överskott på 0,1 mnkr. Alla skolor har fått 
statsbidrag ”likvärdig skola” och denna ingår i resultatet (3,4 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. 

Förskolorna har ett överskott motsvarande 0,3 mnkr och i resultatet ingår statsbidrag ”mindre 
barngrupper 2,3 mkr”.  

Elevhälsan har ett underskott på 1,8 mnkr och detta beror på att det är utbetalt mer tilläggsbelopp än 
budgeterat. Tilläggsbelopp är något som skolor kan söka för extraordinärt stöd. Skollagen 16 kap. 54 §. 
Behoven har varit högre än den totala budgeten för tilläggsbeloppen. 

Barn och utbildning har ett underskott på ansvar 600 (Skol- och barnpeng) motsvarande 2,6 mnkr och 
detta beror dels på att det fanns fler barn än budgeterat dels på att det fanns 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. Dessutom har Barn och utbildning 
kompenserat fristående förskolor och skolor för ökade löner. Eftersom de kommunala skolorna och 
förskolorna blev kompenserade för ökade löner var kommunen skyldig enligt lag att även kompensera 
friskolor. Barn och utbildning fick budgettäckning endast för de kommunala skolorna och förskolorna.

Framtid
Individ och familj

Individ- och familjeverksamheten står inför flera utmaningar men även en hel del möjligheter. Den 
förväntade avmattningen av högkonjunkturen tillsammans med att allt fler blir av med sin statliga 
aktivitetsersättning eller sin ersättning från Försäkringskassan ställer stora krav på verksamheten 
resursmässigt. Även det faktum att allt fler personer lämnar etableringsfasen, där staten haft ett stort 
ansvar, kommer att påverka kommunen.

Kostnaderna för vuxenutbildningen är ytterligare en utmaning, inte minst beroende på den kommande 
statliga regleringen och finansieringen. Verksamheterna behöver därför vara lättrörliga, snabbt kunna 
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ställa om resurser och arbetssätt för att möta behoven. Som ett led i detta integreras 
Arbetsmarknadsenheten med enheten för försörjningsstöd from 2020.

Då många familjer och ungdomar har behov av stöd i Tomelilla är det viktigt att fortsätta utveckla 
öppenvårdsinsatserna i samverkan med andra aktörer. Verksamheten fortsätter sin satsning på arbetet 
med våld i nära relationer samt implementeringen av intensiv hemmabaserad familjebehandling, en 
modell för intensivt stöd hemma som ett alternativ till placeringar av barn och unga.

Individ- och familj behöver fortsätta det nödvändiga arbetet med att digitalisera tjänster och verktyg, dels 
för att öka tillgängligheten och möjligheten till självständighet, dels för att frigöra resurser för 
värdeskapande arbete.

Barn och utbildning

Barn- och utbildningsverksamheten har flera utmaningar. Skolresultaten behöver höjas. Det finns just nu 
tillförordnade rektorer på fyra av våra f-6 skolor. Att rekrytera och introducera nya ledare kommer att 
kräva tid. Den framtida skolorganisationen behöver utredas ytterligare för att skapa goda förutsättningar 
för lärande. 

Det kommer i framtiden vara möjligt att aggregera data för att utveckla läromedel som i större 
utsträckning är adaptiva för att ge eleven optimala förutsättningar till inlärning. Detta finns nu i liten 
skala men kommer bli tillgängligt för en bred publik inom snar framtid. Formen för utbildning kommer 
med detta att förändras.

Barn- och utbildning står i begrepp att digitalisera flertalet processer för att ge bättre service, detta gäller 
både kommuninvånare, till exempel skolvalet, och medarbetare. 

Tydliga rutiner för hur barnkonventionen beaktas vid beslut och utredningar behöver arbetas fram. 
Samverkan mellan barn- och utbildningsverksamheten och individ och familjeomsorgen behöver stärkas 
då till exempel tidigare placerade barn behöver större anpassningar för sin undervisning än vad som just 
nu är möjligt att ge. 
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Internkontrollplan 2020
Nämnd: Familjenämnden 

Risk-
id

Risk
Att en negativ händelse 
inträffar

R
is

kv
är

de Kontrollmoment
Vad ska granskas?

Kontrollmetod
Hur ska granskningen utföras?

Omfattning/ 
avgränsning
Hur ska urvalet ske?

Ansvarig
för 
genomförandet 
av granskningen

Rapporteras 
till
Till vem ska 
granskningen 
rapporteras?

Rapporterings-
tidpunkt
När ska granskningen 
rapporteras?

1 Brist i följsamhet av 
rutinen för 
skyddsbedömning  
leder till risker för den 
enskilde

3 Aktualiseringar och 
anmälningar

Journalgranskning Samtliga inkomna 
ärenden under en 
månad per tertial

Kvalitetschef Familjenämnden Tertial

3 Risk att 
försörjningsstöd ökar 
om organisationen inte 
ställer om snabbt för 
omvärldens 
förändringar

4 Orsakskoder för 
försörjningsstöd

Granskning av förändringar 
jämfört med föregående 
tertial

Samtliga 
utbetalningar

Controller Familjenämnden Tertial

4 Risk att 
barnutredningar inte 
görs inom 4 månader 
kan leda till att barn far 
illa

4 Utredningstid Statistik från 
verksamhetssystem

Samtliga 
utredningar

Kvalitetschef Familjenämnden Tertial

5 Risk att externa 
placeringar ökar för att 
vi inte utvecklat bra 
hemmaplans-lösningar 
inom alla områden

3 Externa placeringar i 
förhållande till 
hemmaplanslösninga
r

Kontroll av motivering i 
journal

Samtliga Kvalitetschef Familjenämnden Tertial

8 Risk att rutinen för 
hantering av 
synpunkter och 
klagomål ej följs

2 Efterlevnad av rutin Kontroll av hanteringen av 
åtgärd

Samtliga 
synpunkter och 
klagomål

Kvalitetschef Familjenämnden Tertial

9 Brister i kännedom om 
allas skyldighet att 
rapportera brister

3 Kännedom om rutin 
för rapportering av 
brister i 
verksamheten

Intervju enligt 
granskningsplan

Urval av ett antal 
verksamheter inom 
granskningsplan

Kvalitetschef Familjenämnden Tertial
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13 Risk att 
tilläggsbelopp/tilläggs
resurs används 
felaktigt

3 Användning av 
tilläggsbelopp/tilläggs
- resurs

Stickprov Uppföljning av ett 
urval av beslut

Elevhälsans 
chef

Familjenämnden Tertial

18 Brister i 
skolpliktsbevakning

3 Att ändamålsenliga 
rutiner och arbetssätt 
för 
skolpliktsbevakning 
saknas

Dokumentationsgenomgån
g, med eventuella 
revideringar och 
framarbetande av nya 
rutiner och riktlinjer

Samtliga Bitr. skolchef Familjenämnden Tertial

23 Risker vid 
ensamarbete 
förskola/fritids 
(öppning och 
stängning)

3 Att rutiner och 
arbetssätt inte följs 
där ensamarbete 
förekommer.

Intervjuer Samtliga förskolor 
och fritidshem i 
egen regi

Skolchef Familjenämnden Tertial

24 Brister vid 
övergångar mellan 
skolformer och 
stadier

3 Informationsmissar 
vid övergångar 
mellan 
stadier/skolformer

Kvalitativ 
undersökning/intervjuer 
med urval av skolor

Urval av skolor Bitr. skolchef Familjenämnden Tertial

26 Brister vid 
mottagande/hanterin
g av nationella prov

3 Att provsekretessen 
röjs

Processkartläggning/flödes
undersökning

Nationella prov 
årskurs 9

Bitr skolchef Familjenämnden Tertial

29 Brister vid 
volymprognoser

3 Att felaktiga 
volymförutsättningar 
utgör 
beslutsunderlag

Processkartläggning Samtliga Ekonom Familjenämnden Tertial

Förklaringar
Riskid
Riskid hämtas från riskanalysdokumentet. Ingen ny numrering görs alltså i den interna kontrollplanen.

Risk
De risker som är identifierade samt dokumenterade i riskanalysen förs över till den interna kontrollplanen. I riskanalysen bör det alltså finnas fler risker än vad det som är 
med i den interna kontrollplanen. Inga nya riskidentifieringar eller riskformuleringar görs alltså i den interna kontrollplanen.

Riskvärde
Riskvärdet på risken hämtas från riskanalysdokumentet. Ingen ny riskvärdering görs alltså i den interna kontrollplanen.

50



Kontrollmoment
Kontrollmomentet ska kunna visa om riskerna lett till de händelser som befaras. Det är viktigt att formulera kontrollmomentet tydligt så att det framgår vad som ska 
kontrolleras. Exempel på kontrollmoment kan vara kontroll av kännedom om policys, riktlinjer och rutiner, kontroll av utformning av avtal etc.

Kontrollmetod
För att genomföra ett kontrollmoment behöver man en kontrollmetod som följs på samma sätt varje gång kontrollen genomförs. Exempel på kontrollmetod kan vara 
intervjuer, enkäter, stickprov etc.

Omfattning/avgränsning
Det är sällan effektivt att kontrollera allt. Var tydlig med hur omfattande kontrollen ska vara för att få en tillräcklig grund för bedömning om eventuella väsentliga avvikelser. 
Exempelvis om stickprov av leverantörsfakturor ska göras, ange hur många leverantörsfakturor som ska kontrolleras.

Ansvarig
Ange vem som är ansvarig för att granskningen utförs.

Rapporteras till 
Ange till vem uppföljningen av den interna kontrollplanen ska rapporteras.

Rapporteringstidpunkt
Ange hur ofta granskningen ska utföras och när den ska rapporteras. 
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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 20 februari 2020 Dnr FN 2020/8

Familjenämnden

Tjänsteskrivelse - Intern kontrollplan 2020

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar fastställa förvaltningens förslag på intern 
kontrollplan 2020, handlingsid: FN 2020.640, som sin egen.

Ärendebeskrivning
Sedan familjenämnden beslutat om risker/kontrollpunkter, Fn § 5/2020, 
handlingsid; FN 2020.465, har förvaltningen tagit fram en sammanställd 
intern kontrollplan för nämnden att besluta om.

Ekonomiska konsekvenser
Ärendet påkallar inte någon analys av ekonomiska konsekvenser.

Barnperspektivet
Barnperspektivet har beaktats i de punkter som berör barn.

Miljöperspektivet
Miljöperspektivet har beaktats i förekommande fall.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare Thomas Lindberg, 2020-02-20
Intern kontrollplan 2020 för familjenämnden, handlingsid: FN 2020.640

Familjenämnden centralt/övergripande

Thomas Lindberg
Kommunsekreterare

Beslutet skickas till:
Skolchef Johan Holmqvist
Socialchef Viweca Thoresson
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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 21 februari 2020 Dnr FN 2020/13

Familjenämnden

Tjänsteskrivelse - granskning privata utförare 2019 

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden godkänner uppföljningen av verksamheter inom Barn-
och utbildningsverksamheten som utförs av privata utförare 2019 och 
lämnar över informationen till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program med 
mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare enligt 
Kommunallagen kap 5. § 3. Varje nämnd ska med kommunfullmäktiges 
program som grund utarbeta en årlig plan för när och på vilket sätt avtal 
och verksamhet ska följas upp. Enligt programmet bör verksamheter som 
bedrivs i egenregi följas upp på motsvarande sätt. Inom barn- och 
utbildningsverksamheten finns i nuläget tre avtal gällande skolskjuts som 
ska granskas samtliga med Telepass AB. 

 Skolskjuts för särskoleelever 2016 – KS 2016/149
           Avtalstid 2016-08-01 – 2017-07-31, förlängning 3 st á 1 år
           Gäller två elever

 Särskoleskjuts – KS 2018/2581
           Avtalstid 2018-08-10-2020-08-09, förlängning 3 st a´24 månader
           Övrig särskoleskjuts, grundsärskola, gymnasiesärskola samt 
           särskilda undervisningsgrupper

 Skolskjuts 2018 - KS 2018/293
          Avtalstid 2019-09-01 – 2023-07-31, förlängning 2 st á 2år 
          Ordinarie skolskjuts

Plan för uppföljning 2019
Leverantören, Telepass AB, ska på lämpligt sätt upprätta en 
verksamhetsdokumentation innehållande en fordonspärm med 
registrerings-, trafiksäkerhets- och miljöuppgifter. Dessutom ska 
information om förseningar, incidenter, olyckor och kända 
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lagöverträdelser dokumenteras. Parterna ska träffas minst två gånger per 
läsår för uppföljning, vilket ingår i åtagandet. Med uppföljning menar vi att 
leverantör och kommunen bedömer det dokumenterade materialets 
kvantitet och kvalitet över aktuell verksamhetsperiod. Här ska också göras 
prognos över implementeringar av förbättringar vilket leverantören ska 
redovisa via en handlingsplan som ska inkomma till kommunen inom en 
månad efter uppföljningen. Själva uppföljningen ska också dokumenteras 
och sparas. 
Leverantören ska två gånger per läsår lämna in förslag för att öka kvalitén 
och effektiviteten i verksamheten samt en redogörelse för vilka åtgärder 
som vidtas för att genomföra tidigare förslag till förbättringar. 
Statistik ska kunna lämnas per tjänst. Leverantören ska vara tillgänglig för 
möten med kommunen. Skolskjutssamordnaren ska upprätta 
passagerarlistor för morgonturen innehållande uppgift om hållplats, tid 
samt telefonnummer senast 14 dagar efter terminsstarten. 
Leverantören ska själv svara för kontroll av att verksamheten sköts enligt 
avtalet och rapportera brister och avvikelser från den avtalade kvalitén. 
Det innebär t ex ansvar för att meddela olämpliga hållplatsplaceringar, 
dåligt underhåll eller annat som kan försämra trafiksäkerheten.

Uppföljning 2019
Barn- och utbildning har vid tre tillfällen träffat Telepass AB (24 juni, 15 
aug och 3 okt) Vid uppföljningarna har leverantörens dokumenterade 
materials kvalitet över aktuell verksamhetsperiod ansetts fullgod. Barn- 
och utbildningsverksamheten upplever att det finns en kontinuerlig dialog 
med leverantören kring synpunkter, klagomål och förbättringar. 
En uppföljning och kontroll av miljökraven sker i januari-februari 2020.

Ekonomiska konsekvenser
Inte aktuell i ärendetypen.

Barnperspektivet
Inte aktuell i ärendetypen.

Miljöperspektivet
Inte aktuell i ärendetypen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Ulrika Ahrlin bitr. skolchef, 20-01-20

Barn och utbildning
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Ulrika Ahrlin
Biträdande skolchef

Beslutet skickas till:

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

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

Handläggare:

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

Tomelilla den 20 januari 2020 Dnr FN 2020/14

Familjenämnden

Tjänsteskrivelse – plan för granskning av privata 
utförare 2020 - BoU

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar godkänna planen för granskning av privata 
utförare 2020 - BoU

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program med 
mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare enligt 
Kommunallagen kap 5. § 3. Varje nämnd ska med kommunfullmäktiges 
program som grund utarbeta en årlig plan för när och på vilket sätt avtal 
och verksamhet ska följas upp. Enligt programmet bör verksamheter som 
bedrivs i egenregi följas upp på motsvarande sätt. Inom barn- och 
utbildningsverksamheten finns i nuläget tre avtal gällande skolskjuts som 
ska granskas samtliga med Telepass AB. 

 Skolskjuts för särskoleelever 2016 – KS 2016/149
Avtalstid 2016-08-01 – 2017-07-31, förlängning 3 st á 1 år
Gäller två elever

 Särskoleskjuts – KS 2018/2581
Avtalstid 2018-08-10-2020-08-09, förlängning 3 st a´24 månader
Övrig särskoleskjuts, grundsärskola, gymnasiesärskola samt 
särskilda undervisningsgrupper

 Skolskjuts 2018 - KS 2018/293
Avtalstid 2019-09-01 – 2023-07-31, förlängning 2 st á 2år 
Ordinarie skolskjuts

Det översta avtalet kommer att gå ut under 2020.

Plan för uppföljning 2020
Leverantören, Telepass AB, ska på lämpligt sätt upprätta en 
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verksamhetsdokumentation innehållande en fordonspärm med 
registrerings-, trafiksäkerhets- och miljöuppgifter. Dessutom ska 
information om förseningar, incidenter, olyckor och kända 
lagöverträdelser dokumenteras. Parterna ska träffas minst två gånger per 
läsår för uppföljning, vilket ingår i åtagandet. Med uppföljning menar vi att 
leverantör och kommunen bedömer det dokumenterade materialets 
kvantitet och kvalitet över aktuell verksamhetsperiod. Här ska också göras 
prognos över implementeringar av förbättringar vilket leverantören ska 
redovisa via en handlingsplan som ska inkomma till kommunen inom en 
månad efter uppföljningen. Själva uppföljningen ska också dokumenteras 
och sparas. 
Leverantören ska två gånger per läsår lämna in förslag för att öka kvalitén 
och effektiviteten i verksamheten samt en redogörelse för vilka åtgärder 
som vidtas för att genomföra tidigare förslag till förbättringar. 
Statistik ska kunna lämnas per tjänst. Leverantören ska vara tillgänglig för 
möten med kommunen. Skolskjutssamordnaren ska upprätta 
passagerarlistor för morgonturen innehållande uppgift om hållplats, tid 
samt telefonnummer senast 14 dagar efter terminsstarten. 
Leverantören ska själv svara för kontroll av att verksamheten sköts enligt 
avtalet och rapportera brister och avvikelser från den avtalade kvalitén. 
Det innebär t ex ansvar för att meddela olämpliga hållplatsplaceringar, 
dåligt underhåll eller annat som kan försämra trafiksäkerheten.
 
En uppföljning och kontroll av miljökraven sker i januari-februari 2020.

Ekonomiska konsekvenser
Inte aktuell i ärendetypen.

Barnperspektivet
Inte aktuell i ärendetypen.

Miljöperspektivet
Inte aktuell i ärendetypen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Ulrika Ahrlin bitr skolchef, 2020-02-14

Barn och utbildning
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Ulrika Ahrlin
Biträdande skolchef

Beslutet skickas till:

Familjenämnden
Skolchef
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens utbildningsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
13 februari 2020

Justerandes sign

Fnuu § 11 Dnr FN 2019/111

Remissvar - Motion om slöjförbud i skolan

Familjenämndens utbildningsutskotts beslut
Familjenämndens utbildningsutskott beslutar föreslå familjenämnden föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen.

Ärendebeskrivning
Thony Blomgren (SD) har den 31 oktober 2019 lämnat in motion om 
slöjförbud i skolan med följande lydelse:

”Slöjan påvisar på ett otvetydigt sätt en ojämställdhet mellan flickor och 
pojkar, då enbart flickor utsätts av denna sexualiserade och religiösa symbol. 
Slöjan är en islamistisk markör som symboliserar såväl religiös underkastelse 
som påtvingad segregering mellan könen, formulerat av män.

Sverigedemokraterna menar att de religiösa uppfattningar som slöjan 
företräder absolut inte har något att skaffa i vår sekulariserade svenska skola.
Således bör den värderingsstyrda slöjan förbjudas för våra barn i Tomelillas 
för- och grundskolor. Ett slöjförbud är en nödvändig signalåtgärd för 
Tomelillas kommuns värderingar ifråga om religiöst förtryck Moderatledda 
Staffanstorps kommun har föredömligt infört slöjförbud i sina för- och 
grundskolor som en del av sin integrationsprocess.

l läroplanen för grundskola, förskoleklass och fritidshem står följande att läsa 
under rubriken "Skolans uppdrag":

https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-
kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-
forskoleklassen-och-fritidshemmet

”Skolan ska verka för jämställdhet. Skolan ska därmed gestalta och förmedla lika 
rättigheter, möjligheter och skyldigheter för alla människor, oberoende av könstillhörighet. l 
enlighet med grundläggande värden ska skolan också främja interaktion mellan eleverna 
oberoende av könstillhörighet. Genom utbildningen ska eleverna utveckla en förståelse av 
hur olika uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt kan påverka människors 
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens utbildningsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
13 februari 2020

Justerandes sign

§ 11 forts

möjligheter. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar sin förmåga att 
kritiskt granska könsmönster och hur de kan begränsa människors livsval och 
livsvillkor.”

Sverigedemokraterna menar att det är inte är möjligt för skolan att ärligt och 
uppriktigt verka för jämställdhet om flickor ska sexualiserat och vi därmed 
tillåter en kyskhetskultur. Att det endast är flickor som begränsas genom 
slöjan är såväl bildligt som uttryckligt en markering att skolan inte är 
jämställd, detta måste vi bestämt verka mot.

Utifrån ovanstående yrkar Sverigedemokraterna att kommunfullmäktige 
beslutar:
Att uppdra åt Familjenämnden att införa ett förbud mot värderingsstyrda 
slöjor i Tomelillas grund- och förskolor.”

Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat motionen till förvaltningen 
för beredning och till familjenämnden för yttrande.

Förvaltningen, genom skolchef Johan Holmqvist, lämnar följande 
yttrande:

Motion (2019/20:526) om slöjförbud har nyligen behandlats i Sveriges 
riksdag. Konstitutionsutskottet (KU) behandlade denna och kom fram till 
följande. Det är en självklar utgångspunkt att var och en har en frihet att klä 
sig som han eller hon vill och att en lagstiftning som förbjuder slöja ute i 
samhället eller för barn i viss verksamhet inte bör komma i fråga. Som stöd 
för sitt ställningstagande anförde KU den grundlagsskyddade 
religionsfriheten (2 kap. 1§ första st regeringsformen), Europakonventionens 
9 artikel och förarbeten till diskrimineringslagen.

Förvisso innebär inte motionen till Tomelilla kommunfullmäktige en 
förändrad lagstiftning utan en kommunal regel där visst klädesplagg förbjuds 
i verksamheten. De grundläggande fri- och rättigheterna, givna genom 
grundlag, liksom Europakonvention, ska ändå följas vid kommunal 
normgivning. Utöver lagstiftning och konventioner inleds skolans och 
förskolans läroplan med skrivningar om grundläggande värden där 
utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga 
rättigheterna. 

Vidare, beslut om ordningsregler på de olika skolenheterna fattas av rektor, 
vilka ska utarbetas i medverkan med elever. 
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens utbildningsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
13 februari 2020

Justerandes sign

§ 11 forts

Detta följer av skollagens 5 kap 5 §. Regleringen är tydlig så till vida att ingen 
annan än rektor äger rätt att fatta 
beslut om ordningsregler. Ordningsregler i skolan ska i sin tur inte strida mot 
grundläggande fri- och rättigheter och följa läroplans skrivning om 
grundläggande värden.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit att ärendet har några ekonomiska 
konsekvenser.

Barnperspektivet
Barn liksom vuxna ska ha en frihet att klä sig som han eller hon vill.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet har några miljökonsekvenser.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse skolchef Johan Holmqvist, handlingsid. FN 2020.592
Ksau § 256/2019, handlingsid: FN 2019.3965
Motion - Slöjförbud i skolan, handlingsid: Ks 2019.3414
    
_________

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:

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

Tomelilla den 29 januari 2020 Dnr FN 2019/111

Familjenämnden

Tjänsteskrivelse Svar på motion om slöjförbud i 
skolan

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Ärendebeskrivning
Thony Blomgren (SD) har den 31 oktober 2019 lämnat in motion om 
slöjförbud i skolan med följande lydelse:

”Slöjan påvisar på ett otvetydigt sätt en ojämställdhet mellan flickor och 
pojkar, då enbart flickor utsätts av denna sexualiserade och religiösa 
symbol. Slöjan är en islamistisk markör som symboliserar såväl religiös 
underkastelse som påtvingad segregering mellan könen, formulerat av 
män.

Sverigedemokraterna menar att de religiösa uppfattningar som slöjan 
företräder absolut inte har något att skaffa i vår sekulariserade svenska 
skola.
Således bör den värderingsstyrda slöjan förbjudas för våra barn i 
Tomelillas för- och grundskolor. Ett slöjförbud är en nödvändig 
signalåtgärd för Tomelillas kommuns värderingar ifråga om religiöst 
förtryck Moderatledda Staffanstorps kommun har föredömligt infört 
slöjförbud i sina för- och grundskolor som en del av sin 
integrationsprocess.

l läroplanen för grundskola, förskoleklass och fritidshem står följande att 
läsa under rubriken "Skolans uppdrag":

https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-
kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-
forskoleklassen-och-fritidshemmet
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”Skolan ska verka för jämställdhet. Skolan ska därmed gestalta och förmedla lika 
rättigheter, möjligheter och skyldigheter för alla människor, oberoende av 
könstillhörighet. l enlighet med grundläggande värden ska skolan också främja 
interaktion mellan eleverna oberoende av könstillhörighet. Genom utbildningen ska 
eleverna utveckla en förståelse av hur olika uppfattningar om vad som är kvinnligt och 
manligt kan påverka människors möjligheter. Skolan ska därigenom bidra till att 
eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska könsmönster och hur de kan 
begränsa människors livsval och livsvillkor.”

Sverigedemokraterna menar att det är inte är möjligt för skolan att ärligt 
och uppriktigt verka för jämställdhet om flickor ska sexualiserat och vi 
därmed tillåter en kyskhetskultur. Att det endast är flickor som begränsas 
genom slöjan är såväl bildligt som uttryckligt en markering att skolan inte 
är jämställd, detta måste vi bestämt verka mot.

Utifrån ovanstående yrkar Sverigedemokraterna att kommunfullmäktige 
beslutar:
Att uppdra åt Familjenämnden att införa ett förbud mot värderingsstyrda 
slöjor i Tomelillas grund- och förskolor.”

Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat motionen till 
förvaltningen för beredning och till familjenämnden för yttrande.

Förvaltningen, genom skolchef Johan Holmqvist, lämnar följande 
yttrande:

Motion (2019/20:526) om slöjförbud har nyligen behandlats i Sveriges 
riksdag. Konstitutionsutskottet (KU) behandlade denna och kom fram till 
följande. Det är en självklar utgångspunkt att var och en har en frihet att 
klä sig som han eller hon vill och att en lagstiftning som förbjuder slöja ute 
i samhället eller för barn i viss verksamhet inte bör komma i fråga. Som 
stöd för sitt ställningstagande anförde KU den grundlagsskyddade 
religionsfriheten (2 kap. 1§ första st regeringsformen), 
Europakonventionens 9 artikel och förarbeten till diskrimineringslagen.

Förvisso innebär inte motionen till Tomelilla kommunfullmäktige en 
förändrad lagstiftning utan en kommunal regel där visst klädesplagg 
förbjuds i verksamheten. De grundläggande fri- och rättigheterna, givna 
genom grundlag, liksom Europakonvention, ska ändå följas vid kommunal 
normgivning. Utöver lagstiftning och konventioner inleds skolans och 
förskolans läroplan med skrivningar om grundläggande värden där 
utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga 
rättigheterna. 
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Vidare, beslut om ordningsregler på de olika skolenheterna fattas av 
rektor, vilka ska utarbetas i medverkan med elever. Detta följer av 
skollagens 5 kap 5 §. Regleringen är tydlig så till vida att ingen annan än 
rektor äger rätt att fatta beslut om ordningsregler. Ordningsregler i skolan 
ska i sin tur inte strida mot grundläggande fri- och rättigheter och följa 
läroplans skrivning om grundläggande värden.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit att ärendet har några ekonomiska 
konsekvenser.

Barnperspektivet
Barn liksom vuxna ska ha en frihet att klä sig som han eller hon vill.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet har några miljökonsekvenser.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse skolchef Johan Holmqvist, 29 januari 2020.

Barn och utbildning

Johan Holmqvist
Skolchef

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott

65



TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
27 november 2019

Justerandes sign

Ksau § 256 Dnr KS 2019/186

Motion - Slöjförbud i skolan

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning och till familjenämnden för yttrande.

Ärendebeskrivning
Thony Blomgren (SD) har den 31 oktober 2019 lämnat in motion om 
slöjförbud i skolan med följande lydelse:

”Slöjan påvisar på ett otvetydigt sätt en ojämställdhet mellan flickor och 
pojkar, då enbart flickor utsätts av denna sexualiserade och religiösa symbol. 
Slöjan är en islamistisk markör som symboliserar såväl religiös underkastelse 
som påtvingad segregering mellan könen, formulerat av män.

Sverigedemokraterna menar att de religiösa uppfattningar som slöjan 
företräder absolut inte har något att skaffa i vår sekulariserade svenska skola.
Således bör den värderingsstyrda slöjan förbjudas för våra barn i Tomelillas 
för- och grundskolor. Ett slöjförbud är en nödvändig signalåtgärd för 
Tomelillas kommuns värderingar ifråga om religiöst förtryck Moderatledda 
Staffanstorps kommun har föredömligt infört slöjförbud i sina för- och 
grundskolor som en del av sin integrationsprocess.

l läroplanen för grundskola, förskoleklass och fritidshem står följande att läsa 
under rubriken "Skolans uppdrag":

https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-
kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-
forskoleklassen-och-fritidshemmet
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
27 november 2019

Justerandes sign

§ 256 forts.

”Skolan ska verka för jämställdhet. Skolan ska därmed gestalta och förmedla lika 
rättigheter, möjligheter och skyldigheter för alla människor, oberoende av könstillhörighet. l 
enlighet med grundläggande värden ska skolan också främja interaktion mellan eleverna 
oberoende av könstillhörighet. Genom utbildningen ska eleverna utveckla en förståelse av 
hur olika uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt kan påverka människors 
möjligheter. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar sin förmåga att 
kritiskt granska könsmönster och hur de kan begränsa människors livsval och 
livsvillkor.”

Sverigedemokraterna menar att det är inte är möjligt för skolan att ärligt och 
uppriktigt verka för jämställdhet om flickor ska sexualiserat och vi därmed 
tillåter en kyskhetskultur. Att det endast är flickor som begränsas genom 
slöjan är såväl bildligt som uttryckligt en markering att skolan inte är 
jämställd, detta måste vi bestämt verka mot.

Utifrån ovanstående yrkar Sverigedemokraterna att kommunfullmäktige 
beslutar:
Att uppdra åt Familjenämnden att införa ett förbud mot värderingsstyrda 
slöjor i Tomelillas grund- och förskolor.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning och till familjenämnden för yttrande.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige § 121/2019, handlingsid: Ks 2019.3541.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 121/2019:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.  
_________

Beslutet skickas till:
Skolchef Johan Holmqvist
Familjenämnden
Balanslistan/Johan Linander
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Tomelilla 2019-10-30

Motion om slöjförbud för våra för- & grundskoleelever

Till Kommunfullmäktige i Tomelilla kommun

Slöjan påvisar på ett otvetydigt sätt en ojämställdhet mellan flickor och pojkar, då enbart flickor utsätts
av denna sexualiserade och religiösa symbol. Slöjan är en islamistisk markör som symboliserar såväl
religiös underkastelse som påtvingad segregering mellan könen, formulerat av män.
Sverigedemokraterna menar att de religiösa uppfattningar som slöjan företräder absolut inte har något
att skaffa i vår sekulariserade svenska skola.

Således bör den värderingsstyrda slöjan förbjudas för våra barn i Tomelillas för- och grundskolor. Ett
slöjförbud är en nödvändig signalåtgärd för Tomelillas kommuns värderingar ifråga om religiöst förtryck
Moderatledda Staffanstorps kommun har föredömligt infört slöjförbud i sina för- och grundskolor som
en del av sin integrationsprocess.

l läroplanen för grundskola, förskoleklass och fritidshem står följande att läsa under rubriken "Skolans
u ppd rag" [$plane r-for-grundsko]an/]a roo]a n-]ar]]-for-
ts!!dskolan-samt-for-folskoleklassen-och-

'Skolan ska verka förjämställdhet. Skolan ska därmed gestalta och förmedla lika rättigheter, möjligheter
)ch skyldigheterför alla människor, oberoende av könstillhörighet. l enlighet med grundläggande värden
;ka skolan också främja interaktion mellan eleverncl oberoende av könstillhörighet. Genom utbildningen
;ka eleverna utveckla en förståelse av hur olika uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt kan
påverka människors möjligheter. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar sin förmåga ott
kritiskt granska könsmönster och hur de kan begränsa människors livsval och livsvillkor.

Sverigedemokraterna menar att det är inte är möjligt för skolan att ärligt och uppriktigt verka för
jämställdhet om flickor ska sexualiserat och vi därmed tillåter en kyskhetskultur. Att det endast är flickor
som begränsas genom slöjan är såväl bildligt som uttryckligt en markering att skolan inte är jämställd,
detta måste vi bestämt verka mot.

Utifrån ovanstående yrkar Sverigedemokraterna att kommunfullmäktige beslutar:

Att uppdra åt Familjenämnden att införa ett förbud mot värderingsstyrda slöjor i Tomelillas grund- och
förskolor.

för SveriEgg9}Mokr?!Sina i,llg
7

ielilla

i9 Blomgrglr(SD)
Antagen av den Sverigedemokratiska gruppen
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens utbildningsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
13 februari 2020

Justerandes sign

Fnuu § 12 Dnr FN 2019/110

Remissvar - Motion angående avgifter i skolan

Familjenämndens utbildningsutskotts beslut
Familjenämndens utbildningsutskott beslutar föreslå familjenämnden föreslå 
kommunfullmäktige att bifalla de två första att-satserna i yrkandet och anse 
den tredje att-satsen besvarad med förvaltningens yttrande.

Ärendebeskrivning
Sara Anheden (S) och Inger Åbonde (S) har den 4 november 2019 
lämnat in motion om avgifter i skolan med följande lydelse: 
 
”Med den nya skollagen från 2011 skärptes reglerna kring avgifter som 
skolan får ta ut från vårdnadshavarna i samband med undervisningen. I lagen 
står det att alla barn ska ha rätt till en avgiftsfri skola men skolan får 
fortfarande ta ut en obetydlig avgift för exempelvis färdbiljett. Trots att snart 
nio år gått sedan lagen trädde i kraft saknas nationella riktlinjer för vad som 
avses med en obetydlig avgift.  
 
Som politiker får vi ständigt rapporter om att det förekommer olika avgifter 
på skolorna i kommunen. Det handlar om allt från frukt som ska ätas på 
sagostunder, till frukost i klassrummet, mat till utflykter om eleverna inte vill 
ha pastasallad, som tydligen är vanligt, och insamlingar till klassresor på 
hårresande summor.  
 
Vad som är en obetydlig avgift är naturligtvis subjektivt och beror dels på hur 
många barn det finns i familjen, vilken inkomst föräldrarna har och om det 
finns en eller två vårdnadshavare till barnet.  
 
När det, som i Tomelilla, saknas gemensamma riktlinjer gällande vad som är 
obetydliga avgifter är risken att olika skolor, och i värsta fall olika klasser på 
samma skola, tolkar begreppet på olika sätt. För att få till en enhetlig syn på 
obetydliga avgifter behöver det finnas gemensamma riktlinjer i Tomelilla 
kommuns skolor.   
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens utbildningsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
13 februari 2020

Justerandes sign

§ 12 forts 

Den socialdemokratiska fullmäktigegruppen yrkar därför 
 
att det upprättas gemensamma riktlinjer för avgifter i kommunens skolor. 

att ett tak sätts för hur höga avgifter skolan får ta ut av föräldrarna under ett 
läsår 
 
att kommunens skolor står för den mat som eleverna behöver i samband 
med skolutflykter.” 

Förvaltningen, genom biträdande skolchef Ulrika Ahrlin, lämnar 
följande yttrande:

Avgifter i skolan
Skolan ska huvudsakligen vara avgiftsfri. Det är den som driver skolan, 
huvudmannen, som ansvarar för det.    

    
Grundskolan och motsvarande skolformer samt förskoleklassen
Eleverna ska ha tillgång till böcker och andra lärverktyg utan kostnad. Men 
det får finnas enstaka inslag av små kostnader för eleverna, till exempel en 
färdbiljett eller en mindre entréavgift till ett museum.
Även små kostnader kan vara betungande för hushåll med svag ekonomi om 
de förekommer vid upprepade tillfällen. Det måste skolan ta hänsyn till det 
när man planerar aktiviteter.

Skolresor och andra aktiviteter
I samband med skolresor och liknande aktiviteter får det i enstaka fall under 
ett läsår förekomma kostnader, det måste dock vara frivilligt. Avgiften får 
inte vara högre än huvudmannens självkostnad. Skolresor och liknande 
aktiviteter ska vara öppna för alla elever oavsett om de bidragit med en 
frivillig avgift eller inte. Bestämmelserna gäller för förskoleklassen, 
grundskolan och motsvarande skolformer liksom för gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan.

Prövning
Vid prövning, för att klargöra om eleven har de kunskaper som krävs för ett 
betyg, kan skolan ibland få ta ut en avgift. Det gäller för grundskolan, 
gymnasieskolan, komvux och sfi eller motsvarande utbildning. 

Gemensamma riktlinjer för de kommunala grundskolorna i Tomelilla 
kommun hade ökat likvärdigheten mellan skolorna.
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens utbildningsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
13 februari 2020

Justerandes sign

§ 12 forts

Skolmåltider
 I grundskolan och motsvarande skolformer ska eleverna få skolmat 

utan kostnad.
 I gymnasieskolan och gymnasiesärskolan är det elevens hemkommun 

som bestämmer om eleverna ska få gratis skolmat eller inte.
 En fristående skola får inte ta ut någon avgift om hemkommunen 

redan har betalat för skolmaten i sin ersättning till den fristående 
skolan.

Tomelillas grundskolor serverar mat till samtliga elever vid utflykter. Det 
finns ett begränsat antal rätter att välja mellan som utflyktsmat till exempel 
pastasallad eller hamburgare, val av rätt görs efter utflyktens karaktär, 
geografisk plats och tillagningsmöjligheter, till exempel tillgång till grill.
Att erbjuda maträttsalternativ utöver ett vegetariskt alternativ vid en utflykt 
kräver ytterligare arbetsinsats från både köks- och skolpersonal, ytterligare 
förberedelse av flera olika matvaror samt val av maträtt för varje elev inför 
utflykten (för att inte större mängd mat ska bäras med, vilket skulle öka 
matsvinnet då maten inte kan tas omhand efteråt).

Ekonomiska konsekvenser
Beroende på riktlinjernas utformning gällande avgifter kan det innebära att 
verksamheten får ökade kostnader. 
Tillagning av olika maträtter under utflykter innebär en ökning av 
arbetsuppgifter vilket medför en kostnad. 

Barnperspektivet
Riktlinjer gällande avgifter ökar likvärdigheten för eleverna. 
Tillagning av olika maträtter under utflykter innebär en större valfrihet för 
eleverna.

Miljöperspektivet
Riktlinjer gällande avgifter ger ingen miljöpåverkan.
Ytterligare valmöjligheter för eleverna av utflyktsmat kan innebära ett större 
matsvinn.

Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår familjenämnden att bifalla de två första att-satserna i 
yrkandet och anse den tredje att-satsen besvarad med förvaltningens 
yttrande.
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens utbildningsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
13 februari 2020

Justerandes sign

§ 12 forts

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige § 122/2019, handlingsid 2019.3542
Ksau § 257/2019, handlingsid: FN 2019.3960
Tjänsteskrivelse, biträdande skolchef Ulrika Ahrlin, handlingsid: FN 
2020.595
Motion, handlingsid: Ks 2019.3432
_________

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:

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

Tomelilla den 7 februari 2020 Dnr FN 2019/110

Familjenämnden

Tjänsteskrivelse- yttrande gällande motion angående 
avgifter i skolan

Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår familjenämnden att bifalla de två första att-satserna 
i yrkandet och anse den tredje att-satsen besvarad med förvaltningens 
yttrande.

Ärendebeskrivning
Sara Anheden (S) och Inger Åbonde (S) har den 4 november 2019 
lämnat in motion om avgifter i skolan med följande lydelse: 
 
”Med den nya skollagen från 2011 skärptes reglerna kring avgifter som 
skolan får ta ut från vårdnadshavarna i samband med undervisningen. I 
lagen står det att alla barn ska ha rätt till en avgiftsfri skola men skolan får 
fortfarande ta ut en obetydlig avgift för exempelvis färdbiljett. Trots att 
snart nio år gått sedan lagen trädde i kraft saknas nationella riktlinjer för 
vad som avses med en obetydlig avgift.  
 
Som politiker får vi ständigt rapporter om att det förekommer olika 
avgifter på skolorna i kommunen. Det handlar om allt från frukt som ska 
ätas på sagostunder, till frukost i klassrummet, mat till utflykter om 
eleverna inte vill ha pastasallad, som tydligen är vanligt, och insamlingar till 
klassresor på hårresande summor.  
 
Vad som är en obetydlig avgift är naturligtvis subjektivt och beror dels på 
hur många barn det finns i familjen, vilken inkomst föräldrarna har och om 
det finns en eller två vårdnadshavare till barnet.  
 
När det, som i Tomelilla, saknas gemensamma riktlinjer gällande vad som 
är obetydliga avgifter är risken att olika skolor, och i värsta fall olika 
klasser på samma skola, tolkar begreppet på olika sätt. För att få till en 
enhetlig syn på obetydliga avgifter behöver det finnas gemensamma 
riktlinjer i Tomelilla kommuns skolor.   
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Den socialdemokratiska fullmäktigegruppen yrkar därför 
 
att det upprättas gemensamma riktlinjer för avgifter i kommunens skolor. 
 
att ett tak sätts för hur höga avgifter skolan får ta ut av föräldrarna under 
ett läsår 
 
att kommunens skolor står för den mat som eleverna behöver i samband 
med skolutflykter.” 

Förvaltningen, genom biträdande skolchef Ulrika Ahrlin, lämnar 
följande yttrande:

Avgifter i skolan
Skolan ska huvudsakligen vara avgiftsfri. Det är den som driver skolan, 
huvudmannen, som ansvarar för det.    
    
Grundskolan och motsvarande skolformer samt förskoleklassen
Eleverna ska ha tillgång till böcker och andra lärverktyg utan kostnad. Men 
det får finnas enstaka inslag av små kostnader för eleverna, till exempel en 
färdbiljett eller en mindre entréavgift till ett museum.
Även små kostnader kan vara betungande för hushåll med svag ekonomi 
om de förekommer vid upprepade tillfällen. Det måste skolan ta hänsyn 
till det när man planerar aktiviteter.

Skolresor och andra aktiviteter
I samband med skolresor och liknande aktiviteter får det i enstaka fall 
under ett läsår förekomma kostnader, det måste dock vara frivilligt. 
Avgiften får inte vara högre än huvudmannens självkostnad. Skolresor och 
liknande aktiviteter ska vara öppna för alla elever oavsett om de bidragit 
med en frivillig avgift eller inte. Bestämmelserna gäller för förskoleklassen, 
grundskolan och motsvarande skolformer liksom för gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan.

Prövning
Vid prövning, för att klargöra om eleven har de kunskaper som krävs för 
ett betyg, kan skolan ibland få ta ut en avgift. Det gäller för grundskolan, 
gymnasieskolan, komvux och sfi eller motsvarande utbildning. 

Gemensamma riktlinjer för de kommunala grundskolorna i Tomelilla 
kommun hade ökat likvärdigheten mellan skolorna.

Skolmåltider
 I grundskolan och motsvarande skolformer ska eleverna få skolmat 

utan kostnad.
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 I gymnasieskolan och gymnasiesärskolan är det elevens 
hemkommun som bestämmer om eleverna ska få gratis skolmat 
eller inte.

 En fristående skola får inte ta ut någon avgift om hemkommunen 
redan har betalat för skolmaten i sin ersättning till den fristående 
skolan.

Tomelillas grundskolor serverar mat till samtliga elever vid utflykter. Det 
finns ett begränsat antal rätter att välja mellan som utflyktsmat till exempel 
pastasallad eller hamburgare, val av rätt görs efter utflyktens karaktär, 
geografisk plats och tillagningsmöjligheter, till exempel tillgång till grill.
Att erbjuda maträttsalternativ utöver ett vegetariskt alternativ vid en 
utflykt kräver ytterligare arbetsinsats från både köks- och skolpersonal, 
ytterligare förberedelse av flera olika matvaror samt val av maträtt för varje 
elev inför utflykten (för att inte större mängd mat ska bäras med, vilket 
skulle öka matsvinnet då maten inte kan tas omhand efteråt).

Ekonomiska konsekvenser
Beroende på riktlinjernas utformning gällande avgifter kan det innebära att 
verksamheten får ökade kostnader. 
Tillagning av olika maträtter under utflykter innebär en ökning av 
arbetsuppgifter vilket medför en kostnad. 

Barnperspektivet
Riktlinjer gällande avgifter ökar likvärdigheten för eleverna. 
Tillagning av olika maträtter under utflykter innebär en större valfrihet för 
eleverna.

Miljöperspektivet
Riktlinjer gällande avgifter ger ingen miljöpåverkan.
Ytterligare valmöjligheter för eleverna av utflyktsmat kan innebära ett 
större matsvinn.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige § 122/2019, handlingsid 2019.3542
Ksau § 257/2019, handlingsid: FN 2019.3960
Tjänsteskrivelse, biträdande skolchef Ulrika Ahrlin, 7 februari 2010

Barn och utbildning

Ulrika Ahrlin
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Biträdande skolchef

Beslutet skickas till:

Ange mottagare för beslutsdokument här
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
27 november 2019

Justerandes sign

Ksau § 257 Dnr KS 2019/187

Motion angående avgifter i skolan

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning och till familjenämnden för yttrande.

Ärendebeskrivning
Sara Anheden (S) och Inger Åbonde (S) har den 4 november 2019 
lämnat in motion om avgifter i skolan med följande lydelse:

”Med den nya skollagen från 2011 skärptes reglerna kring avgifter som 
skolan får ta ut från vårdnadshavarna i samband med undervisningen. I lagen 
står det att alla barn ska ha rätt till en avgiftsfri skola men skolan får 
fortfarande ta ut en obetydlig avgift för exempelvis färdbiljett. Trots att snart 
nio år gått sedan lagen trädde i kraft saknas nationella riktlinjer för vad som 
avses med en obetydlig avgift. 

Som politiker får vi ständigt rapporter om att det förekommer olika avgifter 
på skolorna i kommunen. Det handlar om allt från frukt som ska ätas på 
sagostunder, till frukost i klassrummet, mat till utflykter om eleverna inte vill 
ha pastasallad, som tydligen är vanligt, och insamlingar till klassresor på 
hårresande summor. 

Vad som är en obetydlig avgift är naturligtvis subjektivt och beror dels på hur 
många barn det finns i familjen, vilken inkomst föräldrarna har och om det 
finns en eller två vårdnadshavare till barnet. 

När det, som i Tomelilla, saknas gemensamma riktlinjer gällande vad som är 
obetydliga avgifter är risken att olika skolor, och i värsta fall olika klasser på 
samma skola, tolkar begreppet på olika sätt. För att få till en enhetlig syn på 
obetydliga avgifter behöver det finnas gemensamma riktlinjer i Tomelilla 
kommuns skolor.  
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
27 november 2019

Justerandes sign

§ 257 forts.

Den socialdemokratiska fullmäktigegruppen yrkar därför

att det upprättas gemensamma riktlinjer för avgifter i kommunens skolor.

att ett tak sätts för hur höga avgifter skolan får ta ut av föräldrarna under ett 
läsår

att kommunens skolor står för den mat som eleverna behöver i samband 
med skolutflykter.”

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning och till familjenämnden för yttrande.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige § 122/2019, handlingsid: Ks 2019.3542.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 122/2019:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.  
_________

Beslutet skickas till:
Skolchef Johan Holmqvist
Familjenämnden
Balanslista/Johan Linander
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Socialdemokraterna Tomelilla socialdemokrater.tomelilla@telia.com

29 oktober 2019

Motion till kommunfullmäktige

Med den nya skollagen från 2011 skärptes reglerna kring avgifter som skolan får ta ut från vårdnadshavarna 
i samband med undervisningen. I lagen står det att alla barn ska ha rätt till en avgiftsfri skola men skolan får 
fortfarande ta ut en obetydlig avgift för exempelvis färdbiljett. Trots att snart nio år gått sedan lagen trädde 
i kraft saknas nationella riktlinjer för vad som avses med en obetydlig avgift. 

Som politiker får vi ständigt rapporter om att det förekommer olika avgifter på skolorna i kommunen. Det 
handlar om allt från frukt som ska ätas på sagostunder, till frukost i klassrummet, mat till utflykter om 
eleverna inte vill ha pastasallad, som tydligen är vanligt, och insamlingar till klassresor på hårresande 
summor. 

Vad som är en obetydlig avgift är naturligtvis subjektivt och beror dels på hur många barn det finns i 
familjen, vilken inkomst föräldrarna har och om det finns en eller två vårdnadshavare till barnet. 

När det, som i Tomelilla, saknas gemensamma riktlinjer gällande vad som är obetydliga avgifter är risken att 
olika skolor, och i värsta fall olika klasser på samma skola, tolkar begreppet på olika sätt. För att få till en 
enhetlig syn på obetydliga avgifter behöver det finnas gemensamma riktlinjer i Tomelilla kommuns skolor.  

Den socialdemokratiska fullmäktigegruppen yrkar därför

att det upprättas gemensamma riktlinjer för avgifter i kommunens skolor.

att ett tak sätts för hur höga avgifter skolan får ta ut av föräldrarna under ett läsår

att kommunens skolor står för den mat som eleverna behöver i samband med skolutflykter

Sara Anheden
KS 2 vice ordförande

Inger Åbonde
Gruppledare KF
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens utbildningsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
13 februari 2020

Justerandes sign

Fnuu § 13 Dnr FN 2019/32

Utredning om framtida skolorganisation

Familjenämndens utbildningsutskotts beslut
Familjenämndens utbildningsutskott beslutar lämna ärendet till 
familjenämnden för beslut.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har tagit fram ett slutligt utkast till framtida skolorganisation i 
Tomelilla kommun, handlingsid: FN 2020.495

Skolchef Johan Holmqvist redovisar förvaltningens arbete med utredningen, 
dess rekommendationer och överväganden, varvid diskussion förs.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämndens utbildningsutskott beslutar lämna ärendet till 
familjenämnden för beslut.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare Thomas Lindberg, handlingsid: FN 
2020.537
Slutligt utkast, Ny skolorganisation, skolchef Johan Holmqvist, handlingsid: 
FN 2020.495

Tidigare behandling
Fn § 24/2019, handlingsid. FN 2019.733
Fnuu § 31/2019, handlingsid: FN 2019.161
Fn § 52/2019, handlingsid: 2019.255
Fnuu § 46/2019, handlingsid: FN 2019.282
Fn § 85/2019, handlingsid: FN 2019.303
Fnuu § 69/2019, handlingsid: FN 2019.397
Fn § 123/2019, handlingsid: FN 2019.417
_________

Beslutet skickas till:
Familjenämnden
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JOHAN HOLMQVIST
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Tidigare utredning (ar)

Inledning

Tomelilla kommun har utrett och tagit fram förslag på förändrad skolorganisation ett flertal gånger. 
Skolorganisationen har också ändrats under årens lopp. Tomelilla kommuns skolorganisation består i dag 
av 6 kommunala skolenheter, varav 5 är f-6 skolor och en skolenhet är en 7-9 skola. Två av f-6 skolorna är 
placerade i tätorten, tre i orterna Onslunda, Smedstorp respektive Brösarp. Utöver de kommunala 
skolorna finns även en fristående f-6 skola (tidigare kommunal) i Tryde, där cirka 140 barn har sin 
skolgång. Majoriteten av barnen på Tryde friskola är barn som bor i Tomelilla kommun.

Under våren 2019 skrevs den senaste skolutredningen fram, vilken gäller tätortsskolorna. Som en 
deleffekt av den här utredning och andra bakomliggande orsaker beslutades att tätortens f-6 skolor, 
Byavångskolan och Lindes ska ledas av gemensam rektor med två bitr. rektorer. De olika utredningarna 
som genomförts avseende Tomelilla kommuns skolorganisation har en stark koppling till skollokaler 
(platsbrist, förbättrade pedagogiska miljöer och en standardhöjning). Huvudsyftet med förslagen om 
förändrad skolorganisation har dock varit att skapa möjligheter för ökad måluppfyllelse.

Nedan följer en sammanfattning av den senaste skolutredningen, huvudområden som berördes och korta 
slutsatser kring dessa.

Utredningen våren 2019
Utredningen från våren 2019 föreslår att de skapas två f-9 skolor med tre ingående skolenheter. 
Kastanjeskolan, Byavångsskolan och Lindesskolan blir alla f-9 skolor, där Bya/Lindes är under ledning av 
gemensam rektor.

Utredningen grundar detta på följande slutsatser. 

Trygghet och studiero – personalens arbetsmiljö 

Färre antal tonåringar på samma skola, elever som är kända från 6-års ålder till 16-år, fördel med mer än 
en högstadieskola, så till vida att elever kan placeras vid annan skolenhet om så skulle krävas.

Undervisning och måluppfyllelse –

Möjlighet att ha särskilda undervisningsgrupper med kontinuitet, minskar risken för missar vid 
övergångar. De olika skolorna/skolenheterna kan bli experter på olika slags pedagogiska hinder. Skolorna 
kan även profilera sig utifrån olika inriktningar.

Särskilt stöd/ Extra anpassningar/ Elevhälsoarbete –

Ökad möjlighet för EHT-team att följa elever över tid (kontinuitet). Extra anpassningar som görs i de yngre 
skolåren kan vara kvar över tid

SYV – 

Jämnare spridning över skolorna

Rekrytering/ behörighet – 

En gemensam skolledning Bya/Lindes ökar möjligheten till att skapa heltidstjänster och lättare lösa 
rekrytering av ”smalare” ämneskombinationer.
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Volymer

Alla skolorganisationer har att ta hänsyn till elevvolymer. Skolenheternas finansiering med s.k skolpeng, 
dvs en budget, som i mkt stor utsträckning baseras på antalet elever på skolenheten kräver ett visst antal 
elever per skola. Utöver detta är det av stor vikt hur skolan väljer alternativt kan organisera sig 
(”klassorganisationen”). I det följande kommer att antal bilder över hur skolorganisationen ser ut i dag, 
hur ett förslag med fler f-9 skolor skulle kunna se ut och ett antal bilder där simuleringar gjorts. I de fall 
det rör sig om fiktiva organisationer är dessa schabloniserade:

Schablonerna bygger på innevarande elevtal (läsåret 2019/2020)

Nuläge, dvs innevarande klassorganisation (läsåret 2019/2020), tätorten

Innevarande org Byavång Lindes Kastanje Antal elever Elever/klass
FSK 2 2 85 21,25

1 2 2 67 16,75
2 2 2 77 19,25
3 2 3 94 18,8
4 2 2 86 21,5
5 2 2 79 19,75
6 1 3 84 21
7 5 110 22
8 4 114 28,5
9 4 103 25,75

Totalt antal klasser 13 16 13 42 22,4
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Nuläge, Lindes

Nuläge, Bya

Bya Antal Klasser "Snittklass"
FSK 41 2 20,5

1 35 2 17,5
2 32 2 16
3 42 2 21
4 40 2 20
5 36 2 18
6 27 1 27

Grsär 5
258 13 "Snittklass"  20
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Nuläge, dvs innevarande klassorganisation (läsåret 2019/2020), hela kommunen

Innevarande org Byavång Lindes Kastanje Brösarp Ondenslund Smedstorp Antal elever Elever/klass
FSK 2 2 1 1 1 127 18,1

1 2 2 1 1 1 115 16,4
2 2 2 1 1 1 131 18,7
3 2 3 1 1 1 139 17,4
4 2 2 1 1 1 127 18,1
5 2 2 1 1 1 121 17,3
6 1 3 1 2 2 138 15,3
7 5 110 22
8 4 114 28,5
9 4 103 25,75

Totalt antal klasser 13 16 13 7 8 8 1225 18,8

Schablon över klassorganisation tätorten, efter en ändring till två f-9 skolor (organisation), med tre 
skolenheter.

Tidigare förslag Byavång Lindes Kastanje Totalt antal klasser/åkSimulerat elever/klass
F 1 1 2 4 21,25

1 1 1 2 4 16,75
2 1 1 2 4 19,25
3 1 1 2 4 23,5
4 1 1 2 4 21,5
5 1 1 2 4 19,75
6 1 1 2 4 21
7 1 1 3 5 22
8 1 2 2 5 22,8
9 2 1 2 5 20,6

Totalt (antal klasser 11 11 21 43 21,88
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Schablon över klassorganisation hela kommunen, efter en ändring till två f-9 skolor (organisation), med tre 
skolenheter.

Tidigare förslag Byavång Lindes Kastanje Brösarp Odenslund Smedstorp Totalt antal klasser/åkSimulerat elever/klass
F 1 1 2 1 1 1 7 18,1

1 1 1 2 1 1 1 7 16,4
2 1 1 2 1 1 1 7 18,7
3 1 1 2 1 1 1 7 19,9
4 1 1 2 1 1 1 7 18,1
5 1 1 2 1 1 1 7 17,3
6 1 1 2 1 2 2 9 15,3
7 1 1 3 5 22
8 1 2 2 5 22,8
9 2 1 2 5 20,6

Totalt (antal klasser 11 11 21 7 8 8 66 18,6

Schablon över klassorganisation hela kommunen, fingerat exempel/resursoptimerat 

Resursoptimerad organisation Byavång Lindes Kastanje Brösarp Ondenslund Smedstorp Antal elever Elever/klass
FSK 2 2 1 1 1 127 18,1

1 1 2 1 1 1 115 19,2
2 1 2 1 1 1 131 21,8
3 2 2 1 1 1 139 19,9
4 2 2 1 1 1 127 18,1
5 1 2 1 1 1 121 20,2
6 2 2 1 2 2 138 15,3
7 5 110 22
8 4 114 28,5
9 4 103 25,75

Totalt antal klasser 11 14 13 7 8 8 1225 20,1
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Schablon över klassorganisation tätorten f-6, fingerat exempel/resursoptimerat 

Resursoptimerad Totalt Antal Antal Antal Antal Klasser kvm/behov, per klassrum
F-klass 85 21 21 21 22 4 45 kvm * 4
ÅK 1 67 23 22 22 3 48 kvm *3
ÅK 2 77 26 26 25 3 55 kvm * 3
ÅK 3 94 23 24 23 24 4 52 kvm *4
ÅK 4 86 22 22 21 21 4 45 kvm *4
ÅK 5 79 27 26 26 3 57 kvm*3
ÅK 6 84 21 21 21 21 3 46 kvm* 4
Totalt antal klasser 2 skolor 25
 Schablon över klassorganisation Lindes f-6, fingerat exempel/resursoptimerat 

Lindes A B totalt Elever/klass snitt
F-klass 21 22 43 21,5

1 22 22 44 22
2 26 25 51 25,5
3 23 24 47 23,5
4 21 21 42 21
5 26 26 52 26
6 21 21 42 21

321 22,9
14 klassrum
14 klasser
2 klassrum "över", ett 53-57 kvm ett 45-50 kvm
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Schablon över klassorganisation Bya f-6, fingerat exempel/resurs optimerat

Bya A B totalt Elever/klass snitt
F-klass 21 21 42 21

1 23 23 23
2 26 26 26
3 23 24 47 23,5
4 22 22 44 22
5 27 27 27
6 21 21 42 21

Totalt antal elever 251 22,8
11 klassrum
11 klasser
5 klassrum "över"

Skolorganisation/forskning
Olika forskare har undersökt huruvida klasstorlekar/organisationsupplägg för skolan påverkat 
måluppfyllelsen. Generella slutsatser avseende klasstorlekens betydelse för måluppfyllelsen är svåra att 
hitta evidens för. En ofta citerad forskningsrapport är det s.k. STAR-projektet (Förskoleklass Tennesse/USA 
på 80-talet). Svensk, senare forskning, har hittat viss evidens för att mindre klasser skulle vara gynnsam 
för elevers ”livstidsinkomst”, men även denna forskning bygger på fakta och iakttagelser från tiden före 
dagens finansiering av skolan, dvs när skolan var statligt finansierad och starkt detaljreglerad. En 
internationell utblick och jämförelse ger att Sverige har relativt små klasser i genomsnitt (cirka 20/elever 
per klass i grundskolan, Skolverket 2014).

Hur ska högstadiet organiseras? En forskningsrapport från IFAU (Rapport 2017:6) har undersökt effekter 
vid övergång från separata f-6 och 7–9 skolor till f-9 skolor och funnit att effekterna avseende elevernas 
måluppfyllelse varit ringa. Övergången till f-9 skolor var relativt omfattande under 90-talet. Detta drevs 
bland annat av förändrad lärarutbildning (1–6 lärare och 4-9 lärare) och att de då gällande 
styrdokumenten för skolan pekade på en organisationsform mot f-9 skolor. Vidare fanns det vid tiden ett 
behov att öka antalet grundskoleplatser av demografiska skäl. 90-tals kontexten avseende timplaner, 
styrdokument och lärarutbildning har ändrats efter skolreformerna som inleddes i mitten av 2000-talet.

Synpunkter och remisser
Barn-och utbildningsverksamhetens ledningsgrupp, rektorer för grundskola respektive förskola har till 
delar processat ”skolorganisation”, tagit fram och viktat utmaningar för skolorganisationen i Tomelilla.

Följande förteckning listar samtliga framtagna utmaningar med viktning;
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Utmaningar Vikt
Hålla fast vid beslut 3
Platsbrist (kök/vent mm) 1
Övergångar inom skola 1
Måluppfyllelsen 19
Omvärldstillit (föräldra) (rykten) 5
Helhetsperspektiv "hela skoltiden" 5
Personalförsörjning, lärare, ledare mfl 10
Kvarvarande f-6 skolor 1
Koppling fsk och skola 2
"Bra unga vuxna" -effektresonemang 5
Följa barn/ungas stöd över tid..... 3
Konkurrens privata/kommunala 2
Barnens och föräldraperspektiv 2
Är beslutet genomförbart 3
Gamla fördomar/domar 2
Generationsklyfta 2
Förflyttningar 2
Balans i ledningsgrupp 4
Särskolan/SUG 2
Effekter på fsk? "Skolområden" "Upptagningsområde" 2
Energidränage 2
Möta barn/elever - se barn/elever 3
1-15 års perspektiv 4
Sociala värden 3

Den absolut tydligaste prioriteten (vikten) för skolledarna är organisationens möjlighet att stödja ökad 
måluppfyllelse. Det som definieras som utmaningar kan vara både utmaningar och medel/möjligheter i 
föregående exempellista. Vid genomförande av övningen/workshopen framkom organisatorisk ”trötthet”, 
dvs brist på beslut eller i vart fall inriktningsbeslut har orsakat vacuum/vänteläge i organisationen. 

Synpunkter från barn/elever

Ungdomspresidiet har under hösten 2019 haft som uppgift att redovisa vilken syn de har på olika 
skolorganisationer, ex f-9 organisation visavi f-6 och 7–9. Nedan text från minnesanteckningar från 
ungdomspresidiet;

”Hur ska skolor vara organiserade utifrån perspektiven f-9 alt f-6 och högstadieskolor separerade.

Den sammantagna bilden som barn-/ungdomar lämnat, det finns fördelar och nackdelar med båda valen. 
F-9 skolor kan både vara tryggare, man känner lärarna men också upplevas otryggare (små barn 
tillsammans med större ungdomar). F-9 skolor, hur att hantera gemensamma ordningsregler, bra exempel 
som lyftes, mobilförbud på raster, funkar kanske för mindre men sämre för större. Vid f-9 alternativ är det 
viktigt att avdelningar/miljöer skapas för olika åldrar. Vid rena högstadieskolor blir övergången till 
gymnasiet inte så omvälvande som om man går över från en f-9 skola.”

Faktorer i tidigare skolutredning, kommentarer och kompletteringar

Nedan kommer ett antal faktorer av vikt att behandlas med kopplingar till såväl av rektorsgruppen 
identifierade faktorer som faktorer framtagna vid tidigare arbete med ”skolorganisation” – samma 
rubriker, samt identifierade utvecklingsområden i befintligt skolsystem.
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Särskilt stöd/ Extra anpassningar/ Elevhälsoarbete 

En skolorganisation där vardera skolan kan arbeta långtgående med individuella anpassningar, generella 
anpassningar och särskilt stöd kräver kompetens, resurser och lokaler som stödjer (flexibilitet). 

Tomelilla kommun är en ”liten” kommun sett till organisatorisk storlek, där centralisering avseende vissa 
funktioner är nödvändig, exempelvis elevhälsa. Detta skapar möjligheter till ökad likvärdighet och att 
högspecialiserade funktioner finns tillgängliga för alla skolor/elever. Det kvarstår dock ett behov att 
skolorna kan organisera sitt elevstödjande arbete nära berörda elever och i samklang med den egna 
skolorganisationen. Skolorna behöver i ökad utsträckning kunna anpassa sin organisation och sina 
kompetenser utifrån särskilt stöd/extra anpassningar. Skolorna ska kunna organisera och genomföra 
anpassningar inom sin organisation. Specialiserade funktioner, utöver det som är ”ren elevhälsa” ska 
kunna organiseras/anställas inom vardera skolenheten. Skolorna ska kunna organisera och genomföra 
undervisning i såväl ”helklass” som i mindre grupper, även skapa särskilda undervisningsgrupper. 

Trygghet och studiero – personalens arbetsmiljö

Som tidigare konstaterade kan en minskad ”ansamling” av tonåringar på samma och enda högstadieskola 
skapa förutsättningar för en lugnare miljö. Alternativa högstadieskolor skulle också skapa möjligheter för 
åtgärden ”byte av skolenhet” i de fall denna åtgärd skulle behöva användas.

Mot detta ska vägas utmaningen att ha en f-9 skola med trygghet mellan åldrar från sex-åringar till 16-
åringar. De olika åldrarnas krav på utemiljö, trafiksäkerhet mm. Utöver aspekter som trygghet och 
studiero ska även aspekter så som trivsel vägas in, där ålderadekvata miljöer är en viktig faktor. 

Undervisning och måluppfyllelse

Som tidigare beskrivet är det ökad måluppfyllelse som är högst värderad/viktad bland våra skolledare 
gällande val av skolorganisation. Faktorer som trygghet och studiero, särskilt stöd, elevhälsoarbete, 
anpassningar mm är samtliga underliggande faktorer för ökad måluppfyllelse. En annan viktig faktor är 
kompetensförsörjningen, dvs skolorganisationens förmåga att rekrytera och behålla utbildad och skicklig 
personal och undervisningens kvalité.

Det råder för närvarande lärarbrist, såväl nationellt som regionalt och skolorganisationen har även 
framgent stora utmaningar i att rekrytera ”rätt personal”. Styrdokumenten för svensk skola har ökat 
trycket på att ha ämnesutbildade lärare i och med legitimationskrav införts.  

Det ökade trycket gällande ämneslegitimerade lärare och den lärarbrist som råder nu och under 
betydande tid framöver är en viktig parameter att ta höjd för i en skolorganisation. Fler klasser kräver ett 
ökat antal legitimerade lärare med ämnesspecifik kompetens – (om allt annat lika). Alternativet är ett 
stort mått av gemensam schemaläggning och utbyte över skolområdena, vilket kan vara svårt att få till, 
samt orsakar spilltid och bristande kontinuitet. 

Rekrytering och behörighet

Analysen ovan kring antalet klasser kopplat till lärarbehörighet och framtida rekryteringsutmaningar ger 
att flera skolor med f-9 organisation, där skolorna består av få paralleller skapar extra utmaningar 
avseende rekrytering av behöriga lärare/legitimerade lärare.  
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Slutsatser och rekommendationer
Utifrån den volymanalys som presenterats tidigare är rekommendationen att inte skapa en 
skolorganisation som ytterligare minskar klasstorlekarna. För Tomelillas del blir detta extra viktigt då 
vi har relativt många mindre skolor (3 st) utanför tätorten. En skolorganisation med tre skolenheter 
(två skolorganisationer) i tätorten med f-9 upplägg har vinster men innebär för stora 
resursmässiga/organisatoriska utmaningar, såväl sett till skolornas förutsättning att organisera 
sig optimalt utifrån resurstilldelning som till kompetensförsörjning. För smala ämneskombinationer 
med liten tillgång på legitimerade lärare kommer ett upplägg med fler skolor med likadan 
stadieindelning försvåra rekryteringar. Det är viktigt att betona att den volymomställning som 
kommer att behöva göras är en succesiv förändring vilken givetvis har starkt samband med 
underliggande barn-/och elevkullar, vilka inte kan prognosticeras med 100%-ig exakthet. Av den 
senaste befolkningsprognosen (2019 statisticon), se bilaga, indikeras inte ökande barnkullar under 
grundskoletiden, undantaget 13-15 åringar, vilka toppar under 2024 för att därefter återgå till 
nuvarande volymer. Prognosen för Tomelilla är dock för hela kommunen och är inte nedbruten på 
kommundelar. En osäkerhetsfaktor vad gäller skolplaceringar är att Tomelilla har en relativt stor 
andel elever som går hos annan skolhuvudman (externa placeringar), även om man exkluderar Tryde 
friskola, se bilaga, externa placeringar februari 2020. 

Omläggningen under 1990-talet mot fler f-9 skolor drevs till viss del av bakomliggande styrdokument 
som luckrade upp tidigare tydliga stadieindelning i skolan, vilket i sin tur påverkade utformandet av 
lärarutbildningen (exempelvis 1-7 lärare och 4-9 lärare). Under 2000-talets senare del har styrande 
dokument för skolan, lärarutbildningarna och beslut gällande nationella prov/betyg “återskapat” den 
stadieindelade skolan.  
 
Lokaler 
Väljs inte alternativet med fler högstadieskolor så faller tidigare framtagna underlag för om-/och 
nybyggnad. Kravet på goda skollokaler med god arbetsmiljö för såväl personal och elever kvarstår. 
Vidare ska skollokalernas utformning och infrastruktur kunna möta kravet på elevtal i klasserna, 
utrymmesmässigt som infrastrukturmässigt (ventilation, matsalar, omklädning (idrott) mm). Ytskikt, 
entréer och skolgårdsmiljöer behöver ses över. Då ett antal skolutredningar gjorts tidigare har ett 
vänteläge uppstått där nödvändiga upprustningar och anpassningar har fått stå tillbaka. Ett 
beslut behövs för att vänteläget ska upphöra och nödvändiga arbeten startas, vilket inleds med en 
behovsinventering och byggnadsteknisk inventering. Det finns sedan tidigare framtagna underlag för 
utbyte/renovering av viss teknisk installation (ventilation). 
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Bilaga 1; Befolkningsprognos Tomelilla kommun 2019 
och externa placeringar, 2020
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Befolkningsprognos hela Tomelilla kommun

Externa placeringar februari 2020 

Externa placeringar 2020 febr
F-6 Tryde 132
F-6 Övriga Externa 88
F-6 Totalt 220
7-9 Totalt 137
Totalt 357
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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 7 februari 2020 Dnr FN DiaNr

Familjenämnden

Tjänsteskrivelse – Uppföljning intern kontrollplan 
2019.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Förvaltningens rapporterar uppföljning av familjenämndens interna 
kontrollplan 2019.

Ekonomiska konsekvenser
Ärendet innebär inga ekonomiska konsekvenser.

Barnperspektivet
Förvaltningens förslag har inga konsekvenser utifrån barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Förvaltningens förslag har inga konsekvenser utifrån miljöperspektivet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Thomas Lindberg, kommunsekreterare, 2020-02-21
Uppföljning 2019, individ- och familjeverksamheten, handlingsid: FN 
2020.656

Familjenämnden centralt/övergripande

Thomas Lindberg
Kommunsekreterare
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Uppföljning internkontrollplan 2019 – Familjenämnden Individ och familj 
 
Denna rapport innehåller nämndens sammanfattande bedömning av uppföljningen av internkontrollplanen samt dokumentation av internkontrollplanens samtliga 
punkter, både direktåtgärder och granskningar. 

 

Sammanfattning 
 
Nämnden samlade bedömning är att verksamheten bedrivs under säkra och kontrollerade former. Uppföljningen och rapportering har gjorts enligt plan. Inga 
direktåtgärder har varit nödvändiga under året. Fakturorna är kopplade till avtal, barnperspektiv finns beskrivet i utredningarna och insatser prövas före placering.  
Internkontroll bidrar också till att öka kvaliteten genom att riskerna uppmärksammas.     

 

Dokumentation av direktåtgärder och granskning 
 
Nedan dokumenteras internkontrollplanens samtliga punkter, både direktåtgärder och granskningar. 
 
 

 

Granskning 

Riskid 1 Granskningsattest fakturor 

Risk Att avtal inte finns på de attesterade leverantörsfakturorna 

Kontrollmoment Kontroll att avtal finns på leverantörsfakturor samt att fakturorna attesterats enligt reglementet. 

Kontrollmetod  Stickprovskontroll av 10 leveransfakturor kopplat till avtal.  

Sammanfattande resultat 
av granskningen 

Resultatet visar en god avtalstrohet.  

Detaljerad beskrivning av 
resultatet 

Under tertial 1 har 10 stickprov granskats och avtal fanns på samtliga leveransfakturor. Andra tertialet gjordes 10 
stickprov, leverantörsfakturorna granskades och avtal fanns på nio leverantörsfakturor. 
 

Granskningstidpunkt I samband med varje tertial 
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Utförd av Ekonom  

 
 
 

Granskning 

Riskid 2 Individuell bedömning, försörjningsstöd 
 

Risk Risk för att barnperspektivet som är ett lagkrav inte beaktats vid helavslag av försörjningsstöd. 
 

Åtgärd Kontroll av att barnperspektivet beaktats i utredningar som avser avslag ekonomiskt bistånd.  
 

Kontrollmoment 12 slumpvis utvalda utredningar 

Kontrollmetod  Granskning av att barnperspktivet framgår i utredningen 

Sammanfattande resultat 
av åtgärd 

Resultatet av stickproven har redovisats för nämnden efter varje tertial. Resultatet visar på mycket god följsamhet till 
kravet på att i varje utredning redovisa på vilket sätt barnperspektivet beaktats.  
Inga vidare åtgärder behöver därför vidtas utan arbetssättet är väl implementerat och följer lagkravet.   
 

Detaljerad beskrivning av 
resultatet 

Första tertialen: I 12 av 12 helavslag har barnperspektivet beaktats. Andra tertialen:  11 av 12 fall av de slumpvis 
utvalda har barnperspektivet beaktats. I fallet där det inte står med i journalföringen är barnperspektivet beaktat men 
en felaktighet har gjorts när journalen registrerats. För tredje tertialet:  I 12 av 12 helavslag har barnperspektivet 
beaktats. 
 

Granskningstidpunkt Per tertial 

Utförd av Enhetschef  

 
 

Granskning 

Riskid 3 Barnets delaktighet 
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Risk Att barnet inte kommit till tals i utredningar enligt SoL 11 kap 10 §. 
 

Kontrollmoment  Stickprov av 12 ärende per tertial. Utdrag från verksamhetssystemet. 

Omfattning/avgränsning  

Sammanfattande resultat 
av åtgärd 

Resultaten på stickprovet visar på god följsamhet till rutinen. I samtliga utredningar utom vid riktigt små barn har 
barnets egen uppfattning dokumenterats.  
 

Detaljerad beskrivning av 
resultatet 

Tertial1: I 11 av 12 utredningar har barnets röst och vilja kommit fram genom barnsamtal, alternativ vid riktigt små 
barn gjorts noggranna observationer av barnet i olika situationer. Tertial 2: Barnet har kommit till tals i 8 av 12 
utredningar. I tre av 12 utredningar har barnet bedömts ej kunna komma till tals utifrån sin ringa ålder. I en av de 12 
utredningar har bedömning gjorts att det ej är lämpligt att samtal med barnet genomförs. 
 
 

Granskningstidpunkt Efter varje tertials utgång 

Utförd av Enhetschef 

 
 
 
 

Granskning 

Riskid 4 Placeringar av barn/unga 
 

Risk Att uppdraget inte är tydligt och att andra insatser inte prövats före placering.  
 

Kontrollmoment Granskning genom att utdrag har gjorts från verksamhetssystemet i samtliga utredningarna om placeringar.  

Sammanfattande resultat 
av granskningen 

X 

Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag på 
eventuella åtgärder 

Tertial 1: 8 nya placeringar under perioden. I 7 av 8 placeringar finns tydligt uppdrag. 6 av 8 har insatser prövats 
innan. 2 var ej möjligt att pröva innan. 7 av 8 har registrerats i verksamhetssystemet. 8 av 8 har tecknade avtal. 
Tertial 2: Det finns inga nya placeringar under tertialet. 
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Tertial 3: Tre nya placeringar under perioden. Kraven uppfyllda  
 

Granskningstidpunkt Granskningarna har genomförts efter varje ny placering.  

Utförd av  Enhetschef  
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Intern Kontrollplan med Riskanalys 2019                                      Ärende FN 

Verksa
mhet

Risk/ Händelse Konsekvens Hur undvika/minimera? Konsekvens Sannolikhet Riskvä
rde

Löpnum
mer

Barn 
och 
utbildni
ng

Elever kommer inte 
in på gymnasiet.

Risk för att eleven hamnar i 
utanförskap och inte blir 
självförsörjande. 

Ge elever god undervisning 
och tillräckligt stöd för att bli 
behöriga till gymnasiet. 
Beakta elevperspektivet och 
erbjuda en trygg skola.

Kännbar Sannolik 3

Riskvärdering 

Allvarlig 2 3 4

Kännbar 1 2 3

Lindrig 0 1 2

Försumbar 0 0 1
Mindre sannolik Möjlig Sannolik

sannolikhet

ko
ns
ek
ve
ns

Riskvärdering

Risker som bedöms i röd kategori 4 bör åtgärdas omgående
Risker som bedöms i röd kategori 3-4 ska följas upp
Risker som bedöms i gul kategori 2 bör följas upp
Risker som bedöms i grön kategori 0-1 behöver inte följas upp utöver normala rutiner
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Intern Kontrollplan med Riskanalys 2019                                      Ärende FN 
Matris 
nr

Process/rutin/syst
em

Kontrollmoment, vad ska 
granskas

Kontroll-
ansvarig

Kontrollmetod Omfattning
Kontrollfrekvens och kvantitet

Rapportering 
till

Riskbedömning
sannolikhet/konse
kvens

Gymnasiebehörighe
ten Infomentor

Andel elever som är 
behöriga till nationella 
program mäts

 

Skolchef Infometor 1ggr per år juni Familjenämn
den

Risk för att 
eleven hamnar i 
utanförskap och 
inte blir 
självförsörjande.
Kännbart och 
sannolikt.

Ej 
gymnasiebehöriga 
elever åk 9

Elevens upplevelse av 
grundskolans särskilt stöd

Skolchef Intervju 1ggr per år/ 5 elever Familjenämn
den

Risk att Barn 
och utbildning 
ger fel stöd 
utifrån elevs 
perspektiv och 
att detta stöd 
inte blir effektivt 
för 
måluppfyllelse

HLO 
resultat/diamant för 
förskoleklassen och 
förskolan

Förskoleklassens resultat 
för HLO samt delat på 
förskolorna

Skolchef Digilys 2 ggr per år sept maj FN Så rätt åtgärder 
vidtas

NP resultat Resultat för nuvarande 
årskullar 3,6,9 samt deras 
tidigare resultat på HLO, 
NP 3,6,9

Skolchef Infomentor 1 ggr per årJuni FN Så rätt åtgärder 
vidtas
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Intern Kontrollplan med Riskanalys 2019                                      Ärende FN 

Anmälda 
kränkningar

Grund och särskola, 
förskola, fritids

Skolchef Lisa kvartal FN Skapa en trygg 
skola

Ärenden hos 
Skolinspektionen

Grundskola, särskola, 
förskola ,fritids

Skolchef Evolution kvartal FN Skapa tillit till 
organisationen
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Intern kontrollplan med riskanalys 2019 – Individ och familj

Riskvärdering 

Allvarlig 2 3 4

Kännbar 1 2 3

Lindrig 0 1 2

Försumbar 0 0 1
Mindre sannolik Möjlig Sannolik

sannolikhet

ko
ns
ek
ve
ns

Riskvärdering

Risker som bedöms i röd kategori 4 bör åtgärdas omgående
Risker som bedöms i röd kategori 3-4 ska följas upp
Risker som bedöms i gul kategori 2 bör följas upp
Risker som bedöms i grön kategori 0-1 behöver inte följas upp utöver normala rutiner
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Intern kontrollplan med riskanalys 2019 – Individ och familj

Intern kontrollplan 2018 för Familjenämnden

Matris 
nr

Process/rutin/sy-
stem

Kontrollmoment, vad ska 
granskas

Kontroll-
ansvarig

Kontrollmetod Omfattning
Kontrollfrekvens och kvantitet

Rapportering 
till

Riskbedömning
sannolikhet/kon-
sekvens

1 Granskningsattest 
fakturor

Att avtal finns på leve-
rantörsfakturor samt 
attesteras

Ekonom Stickprov Tio leverantörsfakturor/tertial FN 2

2 Individuell be-
dömning, försörj-
ningsstöd

Har barnperspektivet 
beaktats vid helavslag av 
försörjningsstöd?

Enhetschef Stickprov 12 ärende/tertial FN 3

3 Barnets delaktig-
het

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

Enhetschef Stickprov 12 ärende/tertial FN 3

4 Placeringar av 
barn/unga

Genomgång av;
- Finns tydligt uppdrag?
- Har andra insatser prö-
vats före placering? 
- Beslut registrerat i 
verksamhetssystemet
- Avtal tecknat

Enhetschef Utdrag i verksam-
hetssystemet

Samtliga nya placeringar/tertial FN 2
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Intern kontrollplan med riskanalys 2019 – Individ och familj

Process för årlig intern kotrollplan

Intern kontrollplan (enligt Reglemente för intern kontroll)
Kommunstyrelsen och nämnderna ska årligen anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Olika granskningsområden 
väljs med utgångspunkt från en riskanalys. 

Kontrollplanerna upprättas per nämnd. Beslutad kontrollplan skickas till kommunstyrelsen.

Uppföljning av intern kontrollplan
Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska, med utgångspunkt från antagen plan, löpande rapporteras till respektive nämnd.
Kontrollansvarig rapporterar på separat granskningsrapport utfallet av kontrollen, verksamhetschefen återrapporterar till nämnd enligt 
överenskommelse.
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens individ- och 
familjeutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 februari 2020

Justerandes sign

Fnifu § 32 Dnr FN 2019/99

Riktlinjer för bostadsförsörjning

Familjenämndens individ- och familjeutskotts beslut
Familjenämndens individ- och familjeutskott beslutar föreslå familjenämnden 
att anta förvaltningens förslag till riktlinjer för social bostadsförsörjning.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har tagit fram ett förslag på riktlinjer för social 
bostadsförsörjning. 

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämndens individ- och familjeutskott beslutar föreslå familjenämnden 
att anta förvaltningens förslag till riktlinjer för social bostadsförsörjning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare, handlingsid: FN 2020.589
Riktlinjer för social bostadsförsörjning, handlingsid: FN 2020.590
  
_________

Beslutet skickas till:

Lulu Mårtensson, social bostadskoordinator
Thomas Lindberg, kommunsekreterare
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TOMELILLA KOMMUN
KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

Nr X XX:X
 

Fn § Dnr Fn 2019/99

Riktlinjer för sociala bostadskontrakt i Tomelilla kommun

Antagen av familjenämnden datum, Fn § (nummer).
Gäller från datum.

Dokumentansvarig politisk instans: Familjenämnden

Dokumentansvarig tjänsteman:

Uppföljning:
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Inledning

Dokumentets syfte 

Riktlinjernas syfte är att vara en vägledning för handläggare samt ge information till 
medborgare som kommer i kontakt med familjenämnden eller vård- och 
omsorgsnämnden. Riktlinjerna innebär inte någon inskränkning i den enskildes rätt att få 
en individuell prövning av sin ansökan. 

Ett socialt hyreskontrakt är ett bistånd och kommunens boendelösning i särskilda fall 
för personer som av olika skäl inte blir godkända på den ordinarie bostadsmarknaden. 
En kommun har inte någon allmän lagstadgad skyldighet att ordna bostad åt alla 
invånare men det finns en skyldighet att tillförsäkra kommuninvånarna en skälig 
levnadsnivå.  

 
Det sociala hyreskontraktet som beviljas är antingen ett tidsbegränsat hyreskontrakt 
för en kommunalt ägd lägenhet, eller ett tidsbegränsat andrahandskontrakt där 
kommunen hyr lägenhet av ett privat fastighetsbolag. Det senare kontraktet har 
personen möjlighet att ta över om krav enligt fastighetsägaren är uppfyllda efter en 
period. Tomelilla kommun har ett helägt bostadsföretag, Österlenhem AB, där 
samarbetsavtalet gäller att kommunen kan åberopa 5 lägenheter per år. 

 
Biståndet är av långsiktig karaktär och förenat med särskilda villkor. Målet är att den 
enskilde ska kunna få ett eget fast boende. Ett boende med socialt hyreskontrakt ska 
inte förväxlas med stödboende, träningslägenhet, genomgångsboende eller annan 
särskilt anpassad bostad enligt LSS. 

Dokumentet gäller för
Vuxna personer som är 18 år och äldre som omfattas av socialtjänstlagen (2001:452) eller 
föreskrifter och nationella riktlinjer från Socialstyrelsen och som inte kan bli godkända 
som hyresgäster på den ordinarie bostadsmarknaden, eller som inte kan beviljas särskild 
boendeform enligt socialtjänstlagen eller lag (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade. Vidare ska den enskilde uppfylla samtliga kriterier nedan; 

1. Den enskilde har uttömt alla andra vägar till att själv ordna en egen bostad 
2. Vid ansökningstillfället har den enskilde varit folkbokförd i Tomelilla kommun i 

minst 18 månader 
3. Den enskilde saknar ekonomiska medel som kan användas för att köpa ett eget 

boende 

110



4

4. Den enskilde bedöms utifrån socialtjänstens utredning, ha omfattande och 
allvarliga sociala problem, som utgör hinder för att bli godkänd hyresgäst på den 
ordinarie marknaden 

5. Den enskilde är motiverad att ta emot relevant stöd för att i förlängningen kunna 
bli godkänd som hyresgäst inom den ordinarie bostadsmarknaden

1.1 Tomelilla kommun utgångspunkter 
Beslutade insatser ska överensstämma med de mål och grundläggande värderingar 
som gäller för Tomelilla kommun. Tomelilla kommuns vision är öppenhet och 
mångfald. Kommunens organisation och processer ska genomsyras av förtroende och 
respekt för människors kunskap och egen förmåga - samt för deras vilja att ta ansvar. 

 
Oavsett lagstiftning gäller följande principer: 

- alla människors lika värde 
- integritet och självbestämmande 
- tillgänglighet 
- delaktighet 
- kontinuitet och helhetssyn 

2. Grundläggande bestämmelser 
2.1. Lagar 

2.1.1 Socialtjänstlagen (2001:453) 
Enligt socialtjänstlagen (SoL) har kommunen det yttersta ansvaret för att de som bor 
och vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Kommunens 
yttersta ansvar omfattar dock inte insatser som åligger annan huvudman (2 kap. 2 § 
SoL). 

 
Den som har behov av stöd och vård kan ansöka om detta i form av bistånd. 
Biståndet ska utformas så att det stärker den enskildes möjligheter att leva ett 
självständigt liv (4 kap. 1 § SoL). 

Om bedömningen är att den enskilde inte har rätt till bistånd till ett socialt 
hyreskontrakt enligt 4 kap. 1 § SoL, kan en prövning göras enligt 4 kap. 2 § Sol. Detta 
är ett stöd utöver vad som anses utgöra en skälig levnadsnivå. I dessa fall gäller vissa 
allmänna förutsättningar. Därutöver görs bedömningar utifrån prioriterade 
målgrupper, se nedan. 

2.1.2. Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
Enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen gäller sekretess inom 
socialtjänsten för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om inte uppgiften kan 
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lämnas ut utan att den enskilde eller någon närstående lider men. Om utredningen av 
socialt kontrakt genomförs av annan nämnd än familjenämnden ska den enskilde 
samtycka att dennes uppgifter lämnas till familjenämnden och övriga inblandade 
nämnder.

2.1.3. Delegationsordning 
Enligt 6 kap 33 § kommunallagen får en nämnd uppdra åt en anställd hos kommunen 
att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. 
Delegation för beslut inom ramen för utredning och insats regleras i familjenämndens 
delegeringsregler. 

2.1.4 Bosättningslagen Lag (2016:38) om mottagande av vissa 
nyanlända invandrare.

Migrationsverket anvisar årligen ett antal nyanlända som erhållit uppehållstillstånd. 
Detta ansvar verkställs genom sociala kontrakt via socialtjänsten.

2.2 Barnperspektiv 
Barns bästa ska alltid beaktas enligt Socialtjänstlagen 1 §.  Socialtjänsten ska ha ett 
barnperspektiv i utredningen och i beslutsfattandet vilket innebär att noga analysera 
vilka följder ett beslut kan få för enskilda barn. En av de grundläggande principerna i 
FN:s barnkonvention, som Sverige förbundit sig att följa och som gäller som lag från 
den 1 januari 2020, är att barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.  Vid 
bedömning av sociala hyreskontrakt ska därför särskild hänsyn tas till barnets 
situation. 

 
Om minderåriga barn bor stadigvarande eller vistas tillfälligt hos förälder som 
ansöker om socialt kontrakt, ska utredaren särskilt uppmärksamma barnets situation 
och säkerställa att stöd erbjuds vid behov.  

Socialtjänstens medarbetare är, enligt socialtjänstlagen 14 kap. 1 §, skyldiga att genast 
anmäla till familjenämnden om de får kännedom om något som kan innebära att 
nämnden behöver ingripa till ett barns skydd. 

2.3 Intern samverkan 
Den enskilde som beviljas ett socialt hyreskontrakt kan ha kontakt med olika enheter 
inom Tomelilla kommun. Det ska därför finnas skriftliga interna överenskommelser 
och rutiner för att uppnå bästa möjliga stöd och service för den enskilde.  

112



6

3. Prioriterade målgrupper

 Särskild hänsyn ska alltid tas till; 
 Barnfamiljers situation och prioriteringar ska göras till förmån för barnets bästa - 

äldres   situation 
 I övrigt ska bistånd till socialt hyreskontrakt främst beviljas till enskilda som 

tillhör nedanstående grupper, som socialtjänsten har ett särskilt ansvar för 
enligt 5 kap. SoL. 

 Personer utsatta för våld i nära relation 
 Unga och unga vuxna i behov av fortsatt stöd efter avslutad placering i 

familjehem eller hem för vård eller boende (familjenämnden har 
eftervårdsansvar)  

 Personer med missbruksproblem 
 Personer med allvarliga psykiska och/eller fysiska problem 

4. Handläggning 

All dokumentation och handläggning ska utgå från gällande lagstiftning. Vid 
handläggning ska stor vikt läggas vid personens rätt till delaktighet, inflytande och 
självbestämmande. All dokumentation ska följa föreskriften om handläggning och 
dokumentation. Dokumentationen ska innehålla beslut och åtgärder som vidtas i 
ärendet samt faktiska omständigheter och händelser av betydelse. Regler om 
dokumentation inom socialtjänsten finns i SoL och i Socialstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd, SOSFS 2014:5. Även handläggning och insatser som beviljas med stöd 
av 4 kap. 2 § SoL omfattas av dokumentationsplikten enligt lag och föreskrifter.   

 
Den enskilde kan ansöka, muntligen eller skriftligen, till den nämnd som personen 
har kontakt med. En handläggare utreder ansökan enligt 11 kap. 1 § SoL och gör en 
bedömning om den enskilde tillhör beskriven målgrupp (se rubrik Dokumentet gäller för 
samt Prioriterade målgrupper).    

 
I utredningen ska uppgifter framgå orsak till att sökanden inte har tillträde till den 
ordinarie bostadsmarknaden och personens förutsättningar för ett inträde, nuvarande 
och tidigare boendesituation, ekonomi och eventuella skulder, familjebild samt övriga 
uppgifter om den sociala situationen som kan påvisa eventuellt behov av stöd.  

 
Utifrån genomförd utredning och bedömning fattas beslut av behörig tjänsteman 
med beslutanderätt enligt familjenämndens delegationsordning.  

 
En ansökan om socialt kontrakt ska alltid först prövas enligt 4 kap. 1 § SoL. 
Det innebär att den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem 
tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av familjenämnden för sin försörjning 
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(försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Biståndet ska utformas så att det 
stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv.  

 
En kommun har inte någon allmän skyldighet att ordna bostad åt invånarna men det 
finns en skyldighet att tillförsäkra kommuninvånarna en skälig levnadsnivå. I 
prövningen enligt 4 kap. 1 § SoL utreds om insatsen socialt hyreskontrakt krävs för 
att uppnå en skälig levnadsnivå för den enskilde. Beslutet ska motiveras och kan 
överklagas genom förvaltningsbesvär.  

 
Om bedömningen är att den enskilde inte har rätt till bistånd för socialt kontrakt 
enligt 4 kap.1 § SoL finns möjlighet för familjenämnden att istället pröva och bevilja 
ansökan enligt 4 kap. 2 § SoL. Detta kan göras i samma utredning och vid samma 
beslutstillfälle. Enligt 4 kap. 2 § SoL kan familjenämnden ge bistånd utöver vad som 
följer av 1 §, om det finns skäl för det. Bistånd enligt denna paragraf är inte en 
rättighet för den enskilde utan en möjlighet för kommunen att ge stöd utöver vad 
som anses utgöra en skälig levnadsnivå. När bistånd beviljas till socialt kontrakt görs 
detta nästan uteslutande enligt 4 kap. 2 § SoL. 

 
Beslut fattade enligt 4 kap. 2 § SoL kan enbart överklagas genom laglighetsprövning 
enligt 10 kap. kommunallagen, d.v.s. prövningen gäller om beslutet tillkommit i laga 
ordning.  

 
På grund av bostadsbristen innebär en beviljad ansökan alltid en väntetid innan 
beslutet kan verkställas, det vill säga innan ett hyreskontrakt kan erbjudas. Väntetiden 
varierar och tillgången till lämplig bostad samt personens individuella situation avgör 
turordningen. Matchning av lämplig lägenhet genomförs av ansvarig handläggare.  

 
Beslut om att bevilja socialt hyreskontrakt tidsbegränsas alltid till två år med möjlighet 
till förlängning på två år. I undantagsfall kan boendetiden vara under högst fem år.  

 
Hyresavtalet löper på en månad i taget och förlängs per automatik om uppsägning 
inte sker minst en vecka innan månadsskifte.  

4.1. Allmänna förutsättningar
Ett villkor för att teckna ett socialt hyreskontrakt är att den enskilde samtidigt tecknar ett 
avståendeavtal från besittningsskyddet. Detta gäller även för en eventuell sammanboende. 
Avtalet är gällande i längst två år och kan därefter förlängas en gång med maximalt två år. 
Hyresnämnden är den instans som fattar beslut om avtalets giltighet. 

4.2. Handlingsplan 
Insatsen syftar till att den enskilde på sikt ska kunna ta över hyreskontraktet, 
alternativt finna annat fast boende på den ordinarie bostadsmarknaden. Obligatoriska 
aktiviteter för samtliga som beviljas socialt hyreskontrakt, enligt 4 kap. 2 § SoL, är att 
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genomgå en individanpassad skuld- och budgetrådgivning samt planering av 
vardagsekonomin.  
Ett villkor för att få ett socialt hyreskontrakt beviljat enligt 4 kap. 2 § SoL är att den 
enskilde förbinder sig att följa en handlingsplan. Detta ska framgå av beslutet. 
Handlingsplanen upprättas tillsammans med den enskilde och innehåller mål, 
aktiviteter och stödjande insatser som syftar till att underlätta inträdet på den 
ordinarie bostadsmarknaden. Handlingsplanen ska även gälla under väntetiden för 
verkställandet av beslutet och revideras om och när en bostad erbjuds. Handlings-
planen revideras därefter vid omprövningar och vid behov. Om den enskilde vid 
upprepade tillfällen inte följer handlingsplanen är detta ett skäl till omprövning av 
beslutet följt av en möjlig uppsägning av hyreskontraktet. 

4.3 Omprövning av bistånd 
En omprövning av beslutet ska alltid genomföras när ett socialt hyreskontrakt kan 
erbjudas för att utreda om behov fortfarande föreligger. Efter att den enskilde flyttat 
in ska beslutet omprövas i god tid innan beslutet upphör. Utgångspunkten är att det 
ska finnas tid att utreda och fatta beslut om en eventuell förlängning, innan beslutet 
upphör.   

 
Den enskilde är ålagd att följa hyreslagens bestämmelser enligt 12 kap. Jordabalken 
(1970:994). Om situationer uppstår som kan leda till uppsägning av hyresavtalet enligt 
hyreslagen ska en omprövning av biståndsbeslutet genomföras. Omprövning ska ske 
om den enskilde:   

 uteblir med hyresinbetalning och inte åtgärdar skulden, alt. upprättar plan 
enligt överenskommelse med socialtjänsten, inom 9 dagar efter 
betalningspåminnelsen sänts. Hyresavtalet sägs då upp. 

 ofta och systematiskt betalar hyran för sent (men innan uppsägning sker) 
 orsakar allvarliga störningar i bostaden, eller om dessa är orsakade av 

sammanboende 
 orsakar onormalt slitage och materiella skador på bostaden, eller om dessa är 

orsakade av sammanboende 
 överlåter lägenheten till annan eller hyr ut den i andra hand. 

 
I övrigt ska omprövning genomföras: 
 senast fyra månader innan avståendeavtalet från besittningsskyddet upphör att 

gälla.  
 om den enskilde vid upprepade tillfällen inte följer överenskommen 

handlingsplan 
 om ytterligare en vuxen ansöker om att flytta in i bostaden. 
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5.Boendestöd 

Personer som beviljats socialt hyreskontrakt kan vid behov beviljas insatsen 
boendestöd. Boendestöd omfattar två olika insatser och kan ges oberoende av 
varandra:  

1. Stöd till skuldsatta personer som behöver hjälp för att självständigt klara av 
sin vardagsekonomi. Detta stöd innebär att en budget- och skuldrådgivare 
utreder privatekonomin tillsammans med den enskilde samt upprättar en 
överenskommelse och arbetsplan. Målet är att personen självständigt ska 
klara av att hantera sin vardagsekonomi. En stödperson hjälper sedan den 
enskilde att löpande arbeta med privatekonomin efter den plan som lagts 
upp. På så vis stärks möjligheterna till ett självständigt liv, och det 
underlättar ett inträde på den ordinarie bostadsmarknaden.  

 
2. Stöd till personer som behöver råd om hur en lägenhet praktiskt ska skötas. 

Detta stöd innebär praktiska råd och förevisningar i hemmet av en 
stödperson om hur en lägenhet ska skötas. Genom stödet kan onaturligt 
slitage och materiella skador undvikas. Stödet ersätter inte insatsen 
boendestöd utan ska ges som en eller ett par punktinsatser. 

 
Ansökan om boendestöd ställs till familjenämnden. Behovsprövning görs och beslut 
fattas enligt 4 kap. 1 § SoL. Att den enskilde ska ta emot boendestöd kan ställas som 
villkor för ett beviljande av socialt hyreskontrakt enligt 4 kap. 2 § SoL.  

6. Ensamkommande flyktingbarn 

När det gäller tidigare ensamkommande flyktingbarn som blivit myndiga och / eller 
avslutat sina gymnasiestudier gäller samma förutsättningar vid ansökan om hjälp till 
anskaffande av bostad eller akut tak över huvudet som för andra. Det innebär bland 
annat att bedömning görs kring om den sökande har speciella svårigheter på 
bostadsmarknaden på samma sätt som för övriga kommuninvånare
Under tiden barnet är placerat är det viktigt att socialtjänsten aktivt arbetar för att rusta 
honom eller henne för inträde på bostadsmarknaden. Det kan innebära hjälp att registrera 
sig på olika bostads – (från 18 års ålder, och svenskt personnummer behövs oftast för 
registreringen) och på andra hemsidor genom vilka man kan stå i kö för en bostad. Det 
kan också innebära att ge sådan information/utbildning kring hur bostadsmarknaden 
fungerar som föräldrar normalt ger till sina barn. Socialtjänsten har ett uppföljningsansvar 
för ungdomar som tidigare varit placerade genom socialtjänsten.

7. Anhöriginvandring ensamkommande barn 
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För anhöriga till tidigare ensamkommande flyktingbarn som flyttar till kommunen 
gäller samma förutsättningar vid ansökan om hjälp till anskaffande av bostad eller 
akut tak över huvudet som för andra. Det innebär bland annat att bedömning görs 
kring om den sökande har speciella svårigheter på bostadsmarknaden på samma sätt 
som för övriga kommuninvånare. Om familjen saknar tak över huvudet vid 
ankomsten till kommunen görs en bedömning av om de är berättigade bistånd till 
akut tak över huvudet, och om behov av bistånd i form av besök föreligger.

8. Mottagande av nyanlända 
Tomelilla kommun har ett bostadssocialt ansvar för mottagandet av nyanlända enligt 
bosättningslagen. Lag (2016:38) om mottagande om vissa nyanlända invandrare. 

Under 2018 tog Tomelilla kommun emot 10 nya anvisade varav 2 kvotflyktingar. 
Under 2019 har Tomelilla kommun blivit anvisade 9 personer varav 3 är 
kvotflyktingar.

Migrationsverket anvisar årligen ett antal nyanlända som erhållit uppehållstillstånd. 
Detta ansvar verkställs genom sociala kontrakt via socialtjänsten. Bostaden 
iordningställs enligt avtal med migrationsverket om mottagande av vissa nyanlända 
invandrare för bosättning, och är inte ett bistånd enligt socialtjänstlagen.

9. Vräkningsförebyggande arbete 
Socialtjänsten bedriver ett vräkningsförebyggande arbete som dels innebär en 
formaliserad uppföljning av hyresskulder samt en uppsökande verksamhet vid 
allvarligare störning som kan leda till uppsägning av hyresavtalet.

9.1.Hyresskulder 
Alla hyresvärdar är enligt lag skyldiga att informera socialnämnden om skulder. För 
att i möjligaste mån förebygga och förhindra vräkning till följd av hyresskulder följer 
socialtjänsten upp denna information. Detta görs genom informationsbrev till 
enskilda, samt vid bedömt behov ett mer aktivt uppsökande arbete. Detta arbete 
bedrivs i huvudsak av försörjningsstödsenheten samt vid behov i samverkan med 
barn- och ungdomsenheten och/eller vuxenenheten enligt gällande rutiner. 

9.2. Störningar 
Vid allvarliga störningar bedriver socialtjänsten uppsökande verksamhet för att kunna 
motivera den enskilde till att ta emot hjälp om det handlar om missbruk eller vid 
svårare psykisk problematik bistå till kontakt med biståndsenheten eller med 
vårdaktör. Detta arbete bedrivs i huvudsak av vuxenenheten samt vid behov i 
samverkan med barn- och ungdomsenheten enligt gällande rutiner.
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10. Del av bostadsförsörjningsstrategi 2025 – med          
utblick 2040

10.1.Inriktningsmål för bostadsförsörjningsstrategin  
För att uppnå kommunens planeringsmål med en ökning på 100 personer per år finns 
framtagna inriktningsmål för bostadsstrategin, dessa är baserade på utmaningar och 
ställningstagande från översiktsplanen.

10.2. Samverkan mellan bolag och förvaltning 
För att säkerställa de bostadssociala gruppernas behov av bostäder krävs en god 
samverkan mellan Tomelilla kommun, Österlenhem och andra externa aktörer. 
Samarbetet med kommunerna i sydöstra Skåne, Simrishamn, Sjöbo och Ystad 
behöver utökas för att säkerställa framtida utmaningar gällande tillgång och 
efterfrågan på bostadsmarknaden. 

10.3 Bostadsmarknad – externa hyresvärdar
  I arbetet med att ta fram bostadsförsörjningsstrategin har intervjuer skett med ett antal 
större och mindre    fastighetsägare som hyr ut lägenheter. I diskussionerna framkom att 
ingen av aktörerna har svårt att hitta    hyresgäster, det finns folk på kö men i princip inga 
upprättade kösystem. De har stor möjlighet att välja   hyresgäster och de flesta accepterar 
exempelvis inte etableringsstöd som inkomst. Utmaningen är att få externa 
fastighetsbolag att initiera och öka byggande av flerbostadshus i kommunen.  

10.4. Allmännyttiga bostadsföretag 
Österlenhem AB, är ett av kommunens viktigaste verktyg för att säkra bostadsförsörjningen. 
Lagen om  allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (2010:879), vilken trädde i kraft 
2011, fastslår att bolaget ska drivas  enligt affärsmässiga principer och kommunen ska som 
ägare därmed ställa marknadsmässiga avkastningskrav på  bolaget. Genom bolagsordningen 
och ägardirektiv fastställda av kommunfullmäktige kan kommunen använda allmännyttan för 
att styra över nyproduktion, bostadsförmedling och åtgärder i det befintliga beståndet.  

10.5.Uthyrningspolicy för Österlenhem AB.  
Grundprincipen är att alla hyresgäster ska känna trygghet och trivsel i sitt boende och 
därför är bolaget måna om att varje hyresgäst får hyra en lägenhet som passar dess 
levnadsförhållande. Antalet personer som ska bo i lägenheten ska vara rimligt i 
förhållande till lägenhetens storlek, planlösning och tekniska lösningar. Det innebär att 
det inte alltid är den som stått längst som aktivt sökande som blir erbjuden en specifik 
lägenhet. Lägenheterna förmedlas i första hand efter kötid men Österlenhem AB 
förbehåller sig rätten att fritt erbjuda och välja hyresgäst. 
Österlenhem hyr i första hand ut till Tomelillabor samt sökande med en anställning sedan 
minst 18 månader i kommunen eller grannkommunen.  
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Österlenhem godtar beskattningsbar inkomst, bostadstillägg samt studiemedel från CSN 
som avser högskolestudier med avsikt att uppnå en examen. Kapital motsvarande minst 3 
årshyror i kombination med minst 75% av inkomstkravet godkänns också.
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens individ- och 
familjeutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 februari 2020

Justerandes sign

Fnifu § 33 Dnr FN 2020/22

Verksamhetsberättelse Social jour 2019

Familjenämndens individ- och familjeutskotts beslut
Familjenämndens individ- och familjeutskott föreslår familjenämnden besluta 
att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning
Sociala jouren har inkommit med redovisning för verksamheten 2019. 

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen kan inte se några negativa ekonomiska konsekvenser. 

Barnperspektivet
Barnperspektivet beaktas i förekommande fall.

Miljöperspektivet
Miljöperspektivet beaktas i tillbörlig omfattning.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämndens individ- och familjeutskott föreslår familjenämnden besluta 
att lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare Thomas Lindberg, handlingsid: FN 
2020.591
Verksamhetsberättelse, handlingsid: FN 2020.410
Bokslut 2019, handlingsid: FN 2020.409
Kvalitetsundersökning Sociala jouren syd 2019, handlingsid: FN 2020.408
Sammanställning SOS, handlingsid: FN 2020.407
Årsstatistik 2019 alla kommuner, handlingsid: FN 2020.406
Statistiktabeller, handlingsid: FN 2020.405
  
_________
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Verksamhetsberättelse 2019

Sociala jouren Syd

För kommunerna

Simrishamn
Sjöbo

Skurup
Svedala

Staffanstorp
Tomelilla
Trelleborg
Vellinge

Ystad
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Bakgrund

Sociala jouren syd startade sin verksamhet 7 januari 2015. Vellinge kommun 
tillhandahåller social jour enligt 3 kap 6 § andra stycket Socialtjänstlagen. Från 
den 1 januari 2016 har 8 kommuner tecknat avtal att köpa tjänsten av Vellinge 
kommun. Det är följande kommuner; Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp 
(tillkom 2016), Svedala (två nämnder), Tomelilla, Ystad och Trelleborg (två 
nämnder). Vi har ett befolkningsunderlag på 227863invånare (191201).

Socialjourens arbetsuppgifter är reglerat i avtal och avser att hantera akuta 
ärende angående barn och unga, missbruk, våld i nära relationer och akuta 
försörjningsbehov ex boende, resa etc.

Personal

Vellinge kommun är arbetsgivare för personalen i sociala jouren som består av 4 
socionomer anställda på vardera 80% varav en är enhetschef och ingår i 
styrgruppen. Under året har vi haft tillgång till sex vikarier under ordinarie 
personals planerade ledighet och annan frånvaro. 

Från 2019-11-27 utgörs sociala jouren av följande ordinarie personal;
Eva-Marie Jeppsson, enhetschef och operativ handläggare i jouren sedan starten 
av sociala jouren 2015-01-07
Bazian Shawn, socialsekreterare i jouren sedan 2016-02-01
Nazanin Sezayesh, socialsekreterare i jouren sedan 2019-03-18
Charlotte Sternskog, socialsekreterare i jouren sedan 2019-11-27
Vikarie på en vakant tjänst Eva Nilsson-Skogö, socionom 190408-191130. 
Social jour  har ytterligare fem vikarier som har tjänster i verksamheter i två av 
våra avtalskommuner – Sjöbo och Ystad.

Samtlig personal har under året lämnat in utdrag ur misstanke och 
belastningsregister från polisen utan anmärkningar.

Ekonomi/budget

Vid årets slut visar ett överskott på 339 000 kr som fördelas och återbetalas till 
kommunerna första kvartalet 2020. Bokslut bilaga 1.

Intäkterna har uppgått till 74 000 kronor vilket avser uppdrag som beställts och 
utförts av social jour till kommunerna. Uppdragen har varit hembesök för tillsyn 
eller stöd i barnfamiljer vid 11 tillfällen,  stöd per telefon vid 20 tillfällen till 
föräldrar eller missbrukare och varit i beredskap per telefon under kontorstid för 
IFO-enhet som varit på utbildning.

Överskottet kan förklaras med mindre kostnad för personal då en vakant tjänst 
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varit bemannad med vikarie på en lägre tjänstgöringsgrad. Det externa 
statistikprogrammet avslutades 181231, det var en kostnad på 40 000 kr/år. Det 
har under året ersatts med ett befintligt program som inte är helt avsett för 
ändamålet.

Inställelsetider och rapportering till kommunen

Inkommande ärende ska hanteras inom 30 minuter, vilket är uppfyllt. 
Skyddsbedömning på plats har också uppfyllts och handläggare har funnits på 
plats inom 2 timmar från det ärendet krävt detta.

Social jour har upprättat handlingar i webbaserad e-tjänst som varit kommunen 
tillhanda senast kl 08:00 närmaste vardag. Vid tekniska problem i e-tjänsten har 
man faxat handlingar till aktuell kommun.

Avvikelser och klagomål

Under året har det varit driftproblem med tvåstegsinloggningen vilket genererat 
många klagomål från alla kommunerna. 

Avvikelser som redovisats på styrgruppsmöten.;
- Rapport sänt till fel kommun – personuppgiftsincident 
- Dokumentation faxat till felaktigt nummer – personuppgiftsincident 
- Dokumentation upprättats till fel kommun, upptäcktes innan kommunen 
   hämtade upp ärendet  - avvikelse
- Tjänstemobil som varit ur funktion under jourtid - avvikelse

Rutiner har setts över i samband med incidenten.

Kvalitetskontroll
Under våren 2019 gjordes en undersökning där man ville ta reda på vad 
handläggarna i avtalskommunerna anser om kvalitén i Sociala jouren. Totalt 27 
handläggare svarade på fem frågor på en fyrgradig skala från utmärkt till dåligt. 
Svaren visade att man är nöjd med kvalitén i sociala jourens tillgänglighet, 
bemötande och bedömningar.
Man är minst nöjd med hur webbtjänsten fungerat då den dragits med en del 
tekniska problem.
Bilaga 2.

Samverkan

För att förbättra samarbetet ytterligare med handläggare i avtalskommunerna har 
social jour under 2019 förlagt ett veckomöte i månaden ute i respektive 
kommun. Detta för att få en personlig kontakt som eventuellt kan göra att 
handläggarna blir mer benägna att ta kontakt med sociala jouren, både när det 

123



Avdelning

2020-02-04 4 (5)

fungerar bra och när det fungerar mindre bra. Mötena i en del kommuner har 
varit välbesökte och det har varit bra och utvecklande diskussioner.

Samarbetet med andra aktörer, såsom polis, sjulvård och HVB-hem fungerar 
bra. Enhetschef i social jour träffar polisen i Ystad en till två gånger per år för 
att diskutera samarbete, synpunkter, och eventuella förändringar i verksamheten. 
Polisen bjöd in social jour vid ett tillfälle där den huvudsakliga diskussionen 
rörde handräckningsbegäran som social jour upprättar och socialkontoren 
generellt.

Angående vår webbtjänst har jouren varit ute i kommuner som haft behov av att 
gå igenom e-tjänsten i sin egen miljö. 

Under året har vi varit och besökt en del aktörer som erbjuder tillfällig boende i 
Ystad, Trelleborg och Tomelilla.

Det har varit 3 träffar med Regionala nätverket för sociala jourer i Skåne och 
Halland. Vi utbyter erfarenheter i administrativa och operativa frågor samt 
diskuterar utbildningsbehov och utveckling.
I maj hölls nationell konferens i Falkenberg för sociala jourer. Vi var ungefär 
200 deltagare från söder till norr.

Enhetschef i social jour har haft två möten med enhetschefer från 
avtalskommunerna ang. operativa frågor och samverkan.

Styrgruppen har haft två möten under året.

Nyckeltal för 2019

SOS förmedlade 1470 samtal till social jour. Dessa samtal avsåg 1676 ärende. 
Ett samtal som avser ex. våld i nära relationer genererar ett ärende för kvinnan 
och ett för vardera barn. 

SOS förmedlade samtal, sammanställning från SOS, se bilaga 3.

Statistik per kommun, se bilaga 4.

Statistiktabeller se bilaga 5.

Inför 2020

Digitala webbtjänsten kommer att ses över under året då avtalet med Digital 
Agenda i Vellinge upphör 2020-12-31.

124



Avdelning

2020-02-04 5 (5)

Vi i jouren tackar för ett gott samarbete med handläggare, chefer , 
administratörer och politiker ute i kommunerna. 

Vellinge den 4 februari 2020

Eva-Marie Jeppsson
Enhetschef

Sociala jouren syd
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Bokslut  Social Jour 2019

(tkr)

Intäkter

Fakturerat åtta kommuner 2019 enl bilaga 3 252         

Försäljning av soc jour 74              

Budget Vellinge kommun 612            

Kostnader

Lönekostn jan-dec 2019 3 313         

Billeasing 46              

Lokalhyra o städ 50              

Underhåll soc jouren e-tjänst 20              

SOS larm 85              

Kred Bonigi AB 45 -             

Övr kostn, fortbildn jan-dec 2019 107            

3 576         

Vellinges överskott fr 2018 23              

Underskott/överskott enl bu 339            

Intäkter

Budget helår (3229 tkr+612 tkr) 3 841         

Intäkter:

Diff att fakt i dec 339            

Återbetala/fakturera för 2019:

Trelleborg 68              

Vellinge 54              

Ystad 44              

Svedala 30              

Simrishamn 30              

Sjöbo 30              

Skurup 24              

Tomelilla 20              

Staffanstorp 37              

339            

=boka upp 284 tkr
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Vellinge.se#bättreutsiktervellinge 

Sociala jouren syd
Kvalitetsundersökning 2019
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Vellinge.se#bättreutsiktervellinge 

Tillgänglighet
• ”Ibland hade det varit bra om man 

kunde ringa till er lite lättare”
• ”Enkelt att komma i kontakt via 

telefon”
• ”Jag har alltid snabbt blivit 

uppringd när jag har skickat mail”
• ”De gånger vi har mailat har vi fått 

snabb respons”

Utmärkt Bra Inte så bra Dåligt
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Dokumentation
• ”Tydligt och bra, enkelt att följa”
• ”Det har blivit mycket tydligare än 

vad det var för något år sedan 
med tydligare 
skyddsbedömningar”

• ”Kan ibland vara lite otydligt”
• ”Av det jag har sett så framgår det 

som ska framgå”
• ”Ett fåtal gånger har 

personnummer eller 
telefonnummer inte stämt”

• ”Tydligt och korrekt beskrivet”
Utmärkt Bra Inte så bra Dåligt
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Bedömningar
• ”Överlämnar ansvaret i onödan”
• ”Vid kontakt har barnperspektivet 

saknats. Har hänvisat aktiv 
missbrukare till boende med 
minderåriga”

• ”Vid något tillfälle har jag upplevt 
att skyddsbedömningen inte har 
varit tillräcklig”

• ”Bra bedömningar”
• ”Om ni väljer att inte åka ut skulle 

det vara bra att utveckla 
bedömningen”

Utmärkt Bra Inte så bra Dåligt
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Digitalisering
• ”Krångligt innan. Bättre nu”
• ”Det har blivit lättare”
• ”Kommer ej in med inloggningen”
• ”Förslag: inlogg via bank-id för att 

slippa lösenord/uppdatera 
lösenord”

•  ”Hemsidan fungerar knappt och 
ständigt nya inloggningar som är 
svårt att hålla koll på”

• ”Väldigt omständigt system”
• ”Svårt med den gamla tvåstegs- 

inloggningen. Bättre nu.
• ”Kan bero på att jag inte kan”

Utmärkt Bra Inte så bra Dåligt
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Bemötande
• ”Bra bemötande, hög 

tillgänglighet”
• ”Alla är mycket trevliga och 

tillmötesgående”

Utmärkt Bra Inte så bra Dåligt
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Bra jobbat!
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1 (1)ZR0010 2020-01-07  12:48:28

69082 2019-01-01 - 2019-12-31 ÅR

PeriodTill - Från datum

Rapport Sida (Av) Skapad

Linje

Urval 

Sammanställning jourtjänstkund 

Associerade

Avstyrda

Förkastade

Förmedlade

 1644 Totalt antal anrop 01:22

Associerade  

Förkastade 

 109 

01:19

01:30

Förmedlade

Avstyrda genom råd

Antal 

 9 

 56 

Samtalslängd (Min:Sek)Åtgärd 

 1470 01:17

02:21

Anrop på linje

Utfall åtgärdsandel

Andel som SOS avstyrt

Andel som SOS förmedlat

97%

7%

93%

Fördelning av anrop under dygn

Timme Vardag Lördag Helgdag
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Timme

A
n

ta
l 
a
n

ro
p

Anrop per timme (Blå - Vardag  Röd - Lördag  Grön - Helgdag)
1624 160
716 41
111 42
510 23
08 24
10 35
35 16
312 27
135 138
129 129
199 2010
2112 3311
2316 1412
1521 2413
1920 1514
2450 1715
17142 1716
16111 1917
21116 1418
2197 1919
13110 1920
1498 1921
1070 1522
1349 1223

Summa: 1021 316 307

Fördelning av anrop per intervall
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Intervall

A
n
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a
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p

Anrop per interval l  (Blå - Vardag  Röd - Lördag  Grön - Helgdag) 
HelgdagLordagVardag

MedelMedel AntalAntalMedelAntalIntervall

07 - 11  35  47  47 0,14 0,87 0,82

11 - 13  28  47  44 0,11 0,87 0,77

13 - 16  91  56  58 0,36 1,04 1,02

16 - 20  466  69  75 1,83 1,28 1,32

20 - 07  401  97  83 1,58 1,80 1,46

Hela dygnet  1021 4,02  316 5,85  307 5,39

Avtal och kunder knytna till linje:  69082 - Socialjour Skåne Syd

Central Avtal Kund

2300005780 - Vellinge Kommun79134SOS - Socialjour Skåne SydÖstersund

ã SOS Alarm Sverige AB
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2019 Årsstatistik Bilaga till verksamhetsberättelse 2019

2019 Underlag till verksamhetsberättelse Bilaga 4
Mottagna samtal från
SOS: 1470

Simris-
hamn Sjöbo Skurup Staffans

torp
Sved
IFO

Sved
AOI

Tome-
lilla

Tbg
Arb Tbg IFO Vellinge Ystad Annan/o

känd  Totalt

Antal ärende inkl föranm 216 148 210 115 111 112 238 63 366 213 206 64 2062
Föranmälningar 51 34 31 22 10 6 47 22 59 46 39 0 367
Uppdrag 6 2 2 4 0 0 5 0 0 0 0 0 19
Rapporter 110 93 141 71 68 4 146 33 251 115 120 0 1152

Vem har kontaktat
Anonym person 4 1 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 11
Egen kontakt 39 13 12 19 16 3 21 32 28 19 25 12 239
Privat person/företag 58 37 41 21 39 1 63 10 116 71 58 11 526
Polisen 20 13 30 9 16 1 28 5 43 31 24 11 231
Sjukvård 13 8 7 7 13 0 15 4 40 17 20 6 150
Social jour övriga landet 10 6 0 19 0 1 7 1 2 2 0 7 55
Myndighet i samhället**) 2 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 3 10
Skolverksamhet/elevhälsa 3 1 4 7 3 0 0 0 2 3 0 1 24
Kommunal verksamhet*) 0 1 1 2 0 0 6 1 10 11 2 1 35
Samhällsaktör/frivillig org 2 2 0 1 0 0 6 0 3 2 3 8 27
Vårdgivare, för 0-17 år
HVB SIS, fam.hem, stöbo 0 28 70 3 19 0 34 5 65 3 29 2 258
Vårdgivare för 18-20,
HVB, SIS, fam.hem,stöbo

0 1 3 0 2 0 0
1

0 3 3 1
14

Vårdgivare för vuxna;
HVB, SIS 5 0 0 1 0 0 0 0 7 1 1 0 15
Okänd, svarar ej på telef 5 0 0 1 2 0 1 2 1 0 1 1 14
*) fältare, trygghetsvärd, hemtjänst, serviceboende, LSS-boende, kontaktcenter **)Tull, MIG, åklagare 1609
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Verksamhetsområde Simris-
hamn Sjöbo Skurup Staffans

torp
Sved
IFO

Sved
AOI

Tome-
lilla

Tbg
Arb Tbg IFO Vellinge Ystad Annan/o

känd  Totalt

0-17 år 54 62 131 44 62 0 117 5 199 85 78 31 868
18-20 år (LVU) 0 1 6 0 2 0 0 1 2 11 4 1 28
Våld i nära relation, vuxen 6 9 4 3 3 0 14 0 22 10 8 4 83
Missbruk vuxen 35 20 7 8 12 0 17 0 36 13 18 1 167
Ek.bistånd 29 11 7 25 0 6 17 30 0 7 31 12 175
Psyk. ohälsa vuxen, övrigt 4 3 2 1 1 0 0 0 3 2 4 0 20
Familjerätt 13 0 10 5 9 0 9 0 21 17 7 0 91
Vård- o omsorg 3 4 2 2 11 0 2 0 11 11 8 3 57
LSS 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 6
Övrigt, okänt 14 2 6 2 2 0 8 2 11 10 7 11 75

Åtgärder, vanligast Simris-
hamn Sjöbo Skurup Staffans

torp
Sved
IFO

Sved
AOI

Tome-
lilla

Tbg
Arb Tbg IFO Vellinge Ystad Annan/o

känd Totalt

Avslag bistånd 6 1 3 4 0 0 14
Beviljat bistånd/boende
inkl skydd ej VIN 4 4 2 3 1 1 10 6 3 34
Beviljat bistånd/övrigt 1 1 1 3
Skyddsbedöm på plats,
barn,m missbr, VIN 1 1 5 6 1 14
Handräckning LVU uppr 7 3 2 7 2 21
4 § SoL plac/omplac 2 3 2
Ordf beslut LVU 1 1 2
Ordf beslut LVM 1 1 1 3
Handräckning LVM 1 1 1 3
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Föranmälningar Simris
hamn Sjöbo Skurup Staffans

torp
Sved
IFO

Sved
AOI

Tome-
lilla

Tbg
Arb Tbg IFO Vellinge Ystad Annan/o

känd

0-17 år 9 21 23 9 7 0 21 4 22 25 17 0 158
18-20 år 0 0 4 1 0 0 0 4 0 7 1 0 17
Missbruk, vuxen 11 2 2 0 1 0 5 0 36 4 2 0 63
Ek.bistånd 17 8 1 10 0 6 16 13 0 5 2 0 78
VIN, skyddsbehov 9 3 0 2 2 0 5 0 1 5 17 0 44
Övrigt 5 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7

51 34 31 22 10 6 47 22 59 46 39 0 367
Uppdrag, utförda
0-17 år 1 2 4 7 14
0-18 år 4 4
Missbruk, vuxen 6 6
VIN, skyddsbehov 1 1

Under 2019 har vi använt annat program för statistik som inte är helt avsett för detta ändamål, Det har gjort att mycket har fått räknas manuellt
varför det kan vara mindre avvikelser på detaljnivå.
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Folkmängden den 1 november efter region, ålder och år
Utdrag från SCB

2019

1230 Staffanstorp totalt ålder 25296

1233 Vellinge totalt ålder 36637

1263 Svedala totalt ålder 22113

1264 Skurup totalt ålder 15892

1265 Sjöbo totalt ålder 19207

1270 Tomelilla totalt ålder 13602

1286 Ystad totalt ålder 30512

1287 Trelleborg totalt ålder 45386

1291 Simrishamn totalt ålder 19218
227863

Senaste uppdatering:
20191209 09:30

Källa:
SCB
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Statistik 2019– tabeller Bilaga 5

Tabell 1 – Antal hanterade ärende per kommun; inkommet från SOS, föranmälan och uppdrag
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Tabell 2 - Information jouren erhåller från kommunerna angående ärende som eventuellt kommer att bli 
aktuella under jourtid.
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Tabell 4 – Vem kontaktar SOS för att nå social jour

239

35
10 14

231

526

27

150

24
55

14 15

258

Ege
n k

on
tak

t

Kom
mun

al 
ve

rks
am

he
t*)

Myn
dig

he
t i 

sam
hä

lle
t

Okä
nd

, sv
ara

r e
j p

å t
ele

f

Poli
sen

Priv
at 

pe
rso

n/f
öre

tag

Sam
hä

lls
ak

tör
/fr

ivi
lli.

..

Sjuk
vå

rd

Sko
lve

rks
am

he
t/e

lev
hä

l...

Soc
ial

 jo
ur 

öv
rig

a l
an

de
t

Vård
giv

are
 fö

r 1
8-2

0, 
HVB, 

SIS, fa
m.he

m,stö
bo

 

Vård
giv

are
 fö

r v
ux

na
; H

VB, 

SIS

Vård
giv

are
, fö

r 0
-17

 år
 H

VB 

SIS, fa
m.he

m, st
öb

o

0

100

200

300

400

500

600

Aktörer som kontaktar social jour via SOS - 2019

Tabell 5 – Invånare och ärende är uppgivna i procent

Totalt invånare i upptagningsområdet 22786 Totalt antal ärende för alla kommunerna 2062
2019-12-01

Nyttjandegrad av jouren för respektive kommun i förhållande till invånare
Lägst nyttjande av jouren har Staffanstorp och Vellinge i förhållande till folkmängden. 
Tomelillas invånare/samarbetsparterner nyttjar jouren mest 
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens individ- och 
familjeutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 februari 2020

Justerandes sign

Fnifu § 31 Dnr FN 2020/1

Redovisning av anmälningsärenden 2020 - Fnifu

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

Ärendebeskrivning
Kostnader för familjehem under januari 2020
29 barn har bott i familjehem till en kostnad av 594 840 kronor fördelat 
enligt följande:
Arvode: 375 629 kronor
Omkostnadsersättning: 101 188 kronor
Personalkostnad: 118 023 kronor
4 ensamkommande barn har bott i familjehem. Dessa kostnader är inte 
medräknade då kommunen erhåller kostnadstäckning för dessa från 
migrationsverket. 

Familjehem: 
21 barn från 17 familjer är placerade i 16 familjehem.

Särskild förordnad vårdnadshavare:8 barn från fem familjer placerade i 7 
familjer.

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

Kostnader för institutionsplaceringar under januari månad 2020
Barn:                                                   1 362 787 kronor
Vuxen:                                                   222 048 kronor

Budget 200120
Familjehem
HVB
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens individ- och 
familjeutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 februari 2020

Justerandes sign

§ 31 forts

Placeringar av barn och unga januari 2020
Pojke                    Almaröd AB               57 660 kronor
Flicka                    SIS Björkbacken         96 000 kronor

                Samskapa                    43 857 kronor fr.o.m 200120
Pojke                    Bokskogens Hem      136 927 kronor
Flicka                    SIS Långanäs            217 000 kronor
Pojke                    SIS Ljungbacken       213 900 kronor
Flicka                   Nytida Davsjö           144 057 kronor
Flicka                   Vittskövlegården       122 016 kronor
Pojke                    Nytida Forsane         156 750 kronor december 2019

                 Nytida Forsane         255 750 kronor
Pojke                    Vittskövlegården         75 620 kronor

Vuxenplacering
Man                       Ramlösa social utv.     61 845 kronor
Man                       Kvarngården tre-o      96 901 kronor
Man                       Jabboksvad Recovery 63 302 kronor

Statistik fattade beslut oktober 2019 – januari 2020 Barn och Familj

Beslut Oktober November December Januari
Startade utredningar     16         26            8        6
Avslutade utred. 
Med insats

      8           1            2          2 

Avslutade utred. 
Utan insats

      0           5            3        0

Förlängd 
utredningstid 11:2

      0           0            0        2

Nerlagda utred.       0           0            0        0
Överväg. 6 kap. § 8 
SoL

      3           8            8        3

Vård enligt LVU       0           0            0        0
Avslag om vård 
enligt LVU

      0           0            0        0

Vård enligt LVU 
upphör

      0           0            0        0

Placering i jour-
/familjehem enligt 
SoL

      0           1            1        0

Placering i       0           0            0        1
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens individ- och 
familjeutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 februari 2020

Justerandes sign

akuthem/HVB-hem 
enligt SoL
Placering i 
stödboende/utsluss

      2          0          0       0

Placering i jour-
/familjehem enligt 
LVU

      0          0          0       0 

Placering i 
akuthem/HVB-hem 
enligt LVU

      1          2          1       0

Placering SIS enligt 
LVU

      1          0          0        0

Beviljat strukturerat 
öppenvårdsprogram

      4          7          1        4

Domar och beslut december 2019 och januari 2020
Domslut från Ystad Tingsrätt meddelad 20 december 2019. Mål nr. 
T 2663-18.
Handlingsid. Fn. 2019.4173
Dom meddelad angående vårdnad och umgänge av parternas gemensamma 
barn.
Ystad Tingsrätt föreslår om fortsatt ensam vårdnad till modern och att 
fadern ska ha rätt till umgänge enligt schema. 

Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad 2 januari 2020. 
Mål nr. 3554-19.
Handlingsid. Fn. 2020.62
Dom meddelad angående överklagat beslut av bistånd enligt socialtjänstlagen. 
Förvaltningsrätten upphäver det överklagade beslutet och visar målet åter till 
familjenämnden för prövning i enlighet med vad som framgår av skälen för 
avgörandet. 

Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad 21 januari 2020.
Mål nr. 13099-19.
Handlingsid. Fn. 2020.305
Dom meddelad angående överklagat beslut av bistånd enligt socialtjänstlagen. 
Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad 29 januari 2020.
Mål nr. 87-20.
Handlingsid. Fn. 2020.328
Dom meddelad angående överklagat beslut av bistånd enligt socialtjänstlagen; 
nu fråga om avskrivning.
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens individ- och 
familjeutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 februari 2020

Justerandes sign

§ 31 forts

Förvaltningsrätten skriver av målet.

Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad 30 januari 2020.
Mål nr. 10399-19.
Handlingsid. Fn. 2020.331
Dom meddelad angående överklagat beslut den 21 augusti 2019 gällande 
bistånd enligt 4 kap. 1§ socialtjänstlagen (2001:453), SoL.
Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Statistik Ensamkommande barn januari 2020
Individ- och familjeomsorgen presenterar statistik gällande ensamkommande 
barn för januari 2020.
Under januari 2020 skrivs en person ut från Familjehem via Innovation och 
placering.
    
_________
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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

Familjenämnden Tomelilla den 20 februari 2020 Dnr FN 2018/104

Familjenämnden

Sammanställd uppföljning intern kontrollplan - Barn 
och utbildning 2019

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden godkänner utvärderingen av internkontrollplan – Barn- 
och utbildning 2019 och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Familjenämnden har fattat beslut om Barn- och utbildnings interna 
kontrollplan 2019 den 19 dec 2018, då även riskanalysen presenterades. 

Interkontrollplanen för barn och utbildning består av en övergripande 
risk, nämligen elever kommer inte in på gymnasiet. Risken är värderad till 
3 i riskskalan. Till risken finns sex kontrollmoment som ska genomföras.

Samtliga kontrollmoment ur internkontrollplanen:

1. Andel elever som är behöriga till nationella program mäts: 
mätningen görs en gång per år i juni.

Redovisades 191025, FN 2019.93

2. Elevens upplevelse av grundskolans särskilda stöd: 
kontrollen ska genomföras en gång per år och omfattar 
fem elever i årskurs 9.

Detta har inte redovisats till nämnden, dock har intervjuer 
gjorts med 4 elever, se bilaga ”Elevintervjuer”.

3. Förskoleklassens resultat för HLO samt delat på 
förskolorna: mätningen genomföras två gånger per år, en 
gång i september och en gång i maj. 

Redovisades 191025, FN 2019.93
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4. Resultat för nuvarande årskullar 3,6,9 samt deras tidigare 
resultat på HLO, NP 3,6,9: kontrollen ska genomföras en 
gång per år i juni.

Redovisades 191025, FN 2019.93

5. Anmälda kränkningar i grundskolan, särskolan, förskolan 
och på fritids: uppföljning sker per kvartal.

Redovisades 190628, 191025, 200131, samt sammanställning 
200131, FN 2018/16

6. Ärenden hos Skolinspektionen avseende grundskolan, 
särskolan, förskolan och på fritids: uppföljning sker per 
kvartal.

Redovisades 190628, 191025, 200131, samt sammanställning 
200131, FN 2018/16

Förvaltningen bedömer att kontrollmomenten redovisats till 
Familjenämnden. Dock har den övergripande risken att elever inte 
kommer in på gymnasiet inte minskat då behörigheten 2019 låg på 
70, 4 % och 2018 70,5%.

Utarbetandet av intern kontrollplan och uppföljning av denna kommer att 
förändras inför 2020.

Ekonomiska konsekvenser
Inte tillämpligt i detta ärende

Barnperspektivet
Inte tillämpligt i detta ärende

Miljöperspektivet
Inte tillämpligt i detta ärende

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, biträdande skolchef Ulrika Ahrlin 200220

Barn och utbildning

Ulrika Ahrlin
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Biträdande skolchef

Beslutet skickas till:
Familjenämnden
Skolchef

Ange mottagare för beslutsdokument här
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                                           Ulla Winza     190624

Enligt den interna kontrollplanen för 2019 skulle fem elever i åk 9 intervjuas om deras upplevelser av 
stödinsatser de fått under sin skolgång. En intervju genomfördes - efter lovskolans slut - med fyra elever 
av vilka tre nyligen slutat åk 9. En av de fyra har ett år kvar i grundskolan. Alla fyra har fått stödinsatser 
för att klara behörighet till gymnasiets praktiska program. De frågor som bildade underlag för samtalet var:

1. När märkte du att det blev svårt i skolan och att du behövde extra hjälp?
2. Har du kunnat påverka den hjälp du fått?
3. Vad tror du nu i efterhand att du hade behövt?
4. Har du haft åtgärdsprogram?
5. Vilket stöd upplever du har hjälpt dig bäst?
6. Om du fick önska vad skulle du vilja förbättra i skolan för att fler ska få gymnasiebehörighet?

Att övergången till åk 7 innebar en stor risk för alla fyra var tydligt. Där började problemen för alla även 
för dem som inte behövt stödinsatser innan. Gemensamt var att det blev många F i åk 7 och skolfrån-
varon blev problematisk.  

I årskurs 7 förstod jag att jag hade stora problem att klara skolan. Jag erbjöds plats
 i Kastanjen men jag vägrade lämna klassen. 

En av eleverna menade att han egentligen inte hade behövt något särskilt stöd men hade tvingats byta 
klass och stannade därför hemma i en månad. 

Jag klarade inte av att vara i den nya klassen …

Han bad att få vara i Kastanjen istället för den nya klass han skulle ingå i. Det fick han, så de sista 
månaderna i åk 9 gick han i den lilla undervisningsgruppen Kastanjen – vilket bidrog till att han klarade 
sina slutbetyg. Två av fyra uppger att de själva bett att få sin undervisning i Kastanjen. En av dem har 
fogat sig i skolledningens beslut och en har fått anpassningar och särskilt stöd inom ramen av sin klass. 
Alla tre som sin undervisning - del av eller all undervisning - på Kastanjen är mycket nöjda. De har fått 
den arbetsro och hjälp de behöver. På frågan om vilka faktorer som gjort Kastanjen så bra för dem är 
svaret: 

Liten grupp, bättre lärare, inga läxor - allt arbete gjordes i skolan 

Åtgärdsprogram är de osäkra på. En menar att han hört ordet. Alla fyra svarar att de inte vet vad det är. 

Eleven som fått anpassningar/stöd inom ramen av klassen menar att det som hjälpt honom att klara 
skolan är muntliga prov och tydliga förklaringar. Övriga tre svarar Kastanjen. 

Alla fyra har haft perioder av problematisk skolfrånvaro. En av dem hade varit i skolan ca 4h/veckan 
under ett års tid. Två av dem berättade att socialtjänsten varit involverade och att det påverkat 
motivationen att ta tag i situationen, bl a för att underlätta för föräldern som var ledsen och bekymrad.  
Vad som skulle kunna förbättras i skolan för att fler ska klara behörighet till gymnasiet anser de är:

Möjlighet att gå i mindre grupp med bra lärare, inga läxor, muntliga prov, tydliga 
förklaringar, tydlig information om vad man ska göra för att få E, skippa omprov 
omprov omprov…. Det känns inte heller rätt att om man fått ett F på ett prov (i 
samma ämne) får F i julbetyg. Kan man inte ha en skola där man får betyg om 
man gör det som ska göras på lektionerna? 
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Verksa
mhet

Risk/ Händelse Konsekvens Hur undvika/minimera? Konsekvens Sannolikhet Riskvä
rde

Löpnum
mer

Barn 
och 
utbildni
ng

Elever kommer inte 
in på gymnasiet.

Risk för att eleven hamnar i 
utanförskap och inte blir 
självförsörjande. 

Ge elever god undervisning 
och tillräckligt stöd för att bli 
behöriga till gymnasiet. 
Beakta elevperspektivet och 
erbjuda en trygg skola.

Kännbar Sannolik 3

Riskvärdering 

Allvarlig 2 3 4

Kännbar 1 2 3

Lindrig 0 1 2

Försumbar 0 0 1
Mindre sannolik Möjlig Sannolik

sannolikhet

ko
ns

ek
ve

ns

Riskvärdering

Risker som bedöms i röd kategori 4 bör åtgärdas omgående
Risker som bedöms i röd kategori 3-4 ska följas upp
Risker som bedöms i gul kategori 2 bör följas upp
Risker som bedöms i grön kategori 0-1 behöver inte följas upp utöver normala rutiner
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Matris 
nr

Process/rutin/syst
em

Kontrollmoment, vad ska 
granskas

Kontroll-
ansvarig

Kontrollmetod Omfattning
Kontrollfrekvens och kvantitet

Rapportering 
till

Riskbedömning
sannolikhet/konse
kvens

Gymnasiebehörighe
ten Infomentor

Andel elever som är 
behöriga till nationella 
program mäts

 

Skolchef Infometor 1ggr per år juni Familjenämn
den

Risk för att 
eleven hamnar i 
utanförskap och 
inte blir 
självförsörjande.
Kännbart och 
sannolikt.

Ej 
gymnasiebehöriga 
elever åk 9

Elevens upplevelse av 
grundskolans särskilt stöd

Skolchef Intervju 1ggr per år/ 5 elever Familjenämn
den

Risk att Barn 
och utbildning 
ger fel stöd 
utifrån elevs 
perspektiv och 
att detta stöd 
inte blir effektivt 
för 
måluppfyllelse

HLO 
resultat/diamant för 
förskoleklassen och 
förskolan

Förskoleklassens resultat 
för HLO samt delat på 
förskolorna

Skolchef Digilys 2 ggr per år sept maj FN Så rätt åtgärder 
vidtas

NP resultat Resultat för nuvarande 
årskullar 3,6,9 samt deras 
tidigare resultat på HLO, 
NP 3,6,9

Skolchef Infomentor 1 ggr per årJuni FN Så rätt åtgärder 
vidtas
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Anmälda 
kränkningar

Grund och särskola, 
förskola, fritids

Skolchef Lisa kvartal FN Skapa en trygg 
skola

Ärenden hos 
Skolinspektionen

Grundskola, särskola, 
förskola ,fritids

Skolchef Evolution kvartal FN Skapa tillit till 
organisationen
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