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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 17 november 2020 Dnr FN 2020/2

Familjenämnden

Tjänsteskrivelse

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Skolchef Johan Holmqvist informerar om utbildningsverksamheten samt 
vidare om:

 Turkiet, Polen och skolpliktsärendenärenden
 Corona/Covid19
 Nytt datum för måldag (nämnden i februari?)
 Tillsyn fristående förskolor
 Rapport – Avgiftsfri skola
 Lärarförbundets ranking

Socialchef Camilla Andersson informerar om individ- och 
familjeverksamheten.

Familjenämndens ekonomiska situation redovisas.

Familjenämnden informeras om förvaltningens årshjul 2021.

Uppdragen till familjenämnden från kommunfullmäktige, § 144/2020 
redovisas.

Enhetschef Fredrik Höglund informerar om arbetet med barn- och 
elevhälsan.

HR – strateg Liselotte Skoglund informerar om systematiskt 
arbetsmiljöarbete.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare Thomas Lindberg, 2020-11-17
Ekonomisk uppföljning, oktober 2020, handlingsid: Fn 2020.3743
Ekonomisk uppföljning, november 2020, handlingsid: Fn 2020.3919

Familjenämnden centralt/övergripande

Thomas Lindberg
Kommunsekreterare
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Ekonomisk uppföljning Familjenämnden t.o.m. oktober 2020 
 

 

Ansvar (Individ och familj) Årsbudget Budget tom Okt Utfall tom Okt Resultat tom Okt 

Summa 60 707 50 837 52 309 -1 473 

5010 Ledning Stöd Och Lärande 5 027 4 202 4 042 159  

5020 Ensamkommande- (Stödboende Dalgatan) -107 -86 -74 -12  

5030 Barn Och Unga 29 521 24 683 27 194 -2 511  

- varav placeringar HVB 7 700 6 417 8 955 -2 538 

- varav placeringar familjehem 7 720 6 459 7 206 -747 

5060 Försörjning/Vuxenvård 26 266 22 038 21 147 891  

- varav AME 2 836 2 495 1 721 774  

- varav försörjningsstöd 10 600 8 834 9 277 -443 

- varav vuxenutbildning 6 200 5 167 5 488 -321 

     

Verksamhet (Barn och utbildning) Årsbudget Budget tom Okt Utfall tom Okt Resultat tom Okt 

Summa 339 510 281 268 275 406 5 862  

60700 Förskolan 71 439 58 853 56 009 2 844  

61200 Pedagogisk Omsorg 578 478 498 -20  

62500 Fritidshem 13 997 11 628 11 079 549  

63500 Förskoleklass 8 223 6 848 8 623 -1 775  

64000 Grundskolan 133 771 111 366 108 022 3 344  

64300 Särskolan 10 352 8 668 8 977 -309  

65100 Gymnasieskola, Ungdomar 74 009 60 774 57 841 2 933  

65800 Gymnasie-Särskola 3 609 2 988 5 119 -2 131  

90000 Administration 15 679 13 090 11 509 1 581  

6060 Elevhälsan 7 853 6 575 7 729 -1 154  

          

Familjenämnden exkl nämndskostnader 400 217 332 105 327 715 4 389  

 

 

 

Analys Individ och familj 
Individ och familj prognostiserar ett underskott på -3 000 tkr. 

Verksamheten prognostiserar ett underskott för placeringar av barn och unga, försörjningsstöd och 

kommunal vuxenutbildning. Dessa underskott kommer dock att balanseras till viss del av förväntade 

överskott i övriga verksamhetsdelar såsom vuxenplaceringar, arbetsmarknadsenheten och utredning. 

Några placeringar har avslutats under sommaren och ersatts med hemmaplanslösningar. Syftet var 

att minska dyra placeringar på institutioner, där kostnaden kan uppgå till allt från 5 000 kr till 14 000 

kr per dygn, med bra insatser på hemmaplan. 

Analys Barn och utbildning  
Barn och utbildning prognostiserar ett överskott på 1 500 tkr. 
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Prognosen för gymnasiet är en ekonomi i balans. Kommunfullmäktige beslutade att tilldela 

gymnasiet 3 000 tkr med anledning av regeringens satsningar på kommuner (välfärdsmiljarder). 

Dessutom har gymnasiet fått en utökad budget under hösten vad det gäller prisökningar.  

Överskottet på gymnasiet beror på lägre kostnader än budgeterat för skolkort och särskoleskjutsar.  

Grundskolan och förskolan fick också ta del av välfärdsmiljarderna med 1 700 tkr respektive 2 100 

tkr. 

Förskolorna har fått statsbidrag "mindre barngrupper" och denna uppgår till 2 953 tkr för 2020. 

Grundskolorna får ett annat statsbidrag "likvärdig skola" och beloppet uppgår till 6 987 tkr för 2020. 

Grund- och förskolorna jobbar kontinuerligt med personalplanering och varje rektor gör en 

personalöversyn i samband med budgetplaneringen inför årets början. Det innebär att varje skola 

och förskola gjort en personalplanering för hösten som både tar hänsyn till årets och framtida 

ekonomiska läge.  

Det överskott som kommer att uppstå centralt (administration) beror på vakanta tjänster, 

tjänstledighet och föräldraledighet men också på att Barn och utbildning fått intäkter från 

Migrationsverket som inte är budgeterade.  
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Bilaga 1 

Statistik ekonomiskt bistånd 

 

 

 

I vissa fall erhåller hushåll försörjningsstöd under tiden som de väntar på annan inkomst och som de 

betalar tillbaka när de erhållit denna inkomst. Dessa är markerade med blå färg. 

jan - okt jan - okt jmf/diff

Orsakskoder 2019 2020

Akut/tillfälligt behov, utan försörjningshinder 173 777 87 609 -86 168 

Arbetar deltid, ofrivilligt, otillräcklig inkomst 16 021 60 430 44 409

Arbetar deltid, ofrivilligt, väntar på inkomst 22 227 2 011 -20 216 

Arbetar heltid, otillräcklig inkomst 131 671 63 081 -68 590 

Arbetar heltid, väntar på inkomst 78 726 33 145 -45 581 

Arbetshinder, sociala skäl 1 140 495 1 005 486 -135 009 

Arbetslös, flykting i introduktion 304 863 175 028 -129 835 

Arbetslös, ingen ersättning 2 542 926 2 864 026 321 100

Arbetslös, otillräcklig ersättning 1 110 686 1 077 323 -33 363 

Arbetslös, väntar på ersättning 93 204 70 846 -22 358 

Ensamkommande ungdom (18-20 år) 145 912 25 973 -119 939 

Extra kostander (Pandemi) 0 37 699 37 699

Föräldraledig, otillräcklig föräldrapenning 38 454 79 812 41 358

Föräldraledig, väntar på föräldrapenning 11 190 0 -11 190 

Otillräcklig pension/äldreförsörjningsstöd 157 519 58 048 -99 471 

Saknar barnomsorg 6 450 0 -6 450 

Sjuk-/aktivitetsersättning, otillräcklig ers 263 309 302 957 39 648

Sjuk-/aktivitetsersättning, väntar på ersättning 157 491 65 537 -91 954 

Sjukskriven med läkarintyg, ingen sjukpenning 2 617 318 2 478 439 -138 878 

Sjukskriven med läkarintyg, otillräcklig sjukpenning 110 195 31 948 -78 247 

Sjukskriven med läkarintyg, väntar på sjukpenning 1 213 13 912 12 699

Väntar på pension/äldre försörjningsstöd 132 245 18 196 -114 049 

9 255 891 8 551 506 -704 385 
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Ekonomisk uppföljning Familjenämnden t.o.m. november 2020 
 

 

 

Analys Individ och familj 
Individ och familj prognostiserar ett underskott på -2 000 tkr. 

Verksamheten prognostiserar ett underskott för placeringar av barn och unga, försörjningsstöd och 

kommunal vuxenutbildning. Dessa underskott kommer dock att balanseras till viss del av förväntade 

överskott i övriga verksamhetsdelar såsom vuxenplaceringar, arbetsmarknadsenheten och utredning. 

Några placeringar har avslutats under sommaren och ersatts med hemmaplanslösningar. Syftet var 

att minska dyra placeringar på institutioner, där kostnaden kan uppgå till allt från 5 000 kr till 14 000 

kr per dygn, med bra insatser på hemmaplan. 

Analys Barn och utbildning  
Barn och utbildning prognostiserar ett överskott på 3 000 tkr. 

Prognosen för gymnasiet är en ekonomi i balans. Kommunfullmäktige beslutade att tilldela 

gymnasiet 3 000 tkr med anledning av regeringens satsningar på kommuner (välfärdsmiljarder). 

Dessutom har gymnasiet fått en utökad budget under hösten vad det gäller prisökningar.  

Överskottet på gymnasiet beror på lägre kostnader än budgeterat för skolkort och särskoleskjutsar.  

Grundskolan och förskolan fick också ta del av välfärdsmiljarderna med 1 700 tkr respektive 2 100 

tkr. 

Förskolorna har fått statsbidrag "mindre barngrupper" och denna uppgår till 2 953 tkr för 2020. 

Grundskolorna får ett annat statsbidrag "likvärdig skola" och beloppet uppgår till 6 987 tkr för 2020. 

Ansvar (Individ och familj) Årsbudget Budget tom Nov Utfall tom Nov Resultat tom Nov

Summa 60 707 55 753 57 032 -1 277

5010 Ledning Stöd Och Lärande 5 027 4 613 4 518 95

5020 Ensamkommande- (Stödboende Dalgatan) -107 -97 -93 -3 

5030 Barn Och Unga 29 521 27 091 29 302 -2 211 

-  va ra v pla c e ringa r HVB 7 700 7 059 9 311 -2 253

-  va ra v pla c e ringa r fa milje he m 7 720 7 086 7 968 -882

5060 Försörjning/Vuxenvård 26 266 24 146 23 305 842

-  va ra v AME 2 836 2 662 2 384 278

-  va ra v försörjningss töd 10 600 9 717 10 068 -351

-  va ra v vuxe nutbildning 6 200 5 684 5 859 -176

-  va ra v vuxe npla c e ringa r 1 692 1 551 292 1 259

Verksamhet (Barn och utbildning) Årsbudget Budget tom Nov Utfall tom Nov Resultat tom Nov

Summa 339 510 310 362 304 847 5 515

60700 Förskolan 68 109 62 081 60 545 1 536

61200 Pedagogisk Omsorg 578 528 775 -247 

62500 Fritidshem 13 997 12 808 12 185 623

63500 Förskoleklass 8 223 7 534 9 181 -1 647 

64000 Grundskolan 125 591 115 065 113 146 1 919

64300 Särskolan 9 532 8 758 9 003 -245 

65100 Gymnasieskola, Ungdomar 74 009 67 392 63 591 3 801

65800 Gymnasie-Särskola 3 609 3 299 5 706 -2 407 

90000 Administration 15 679 14 378 12 719 1 659

6060 Elevhälsan 20 183 18 519 17 996 523

Familjenämnden exkl nämndskostnader 400 217 366 115 361 879 4 238
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Grund- och förskolorna jobbar kontinuerligt med personalplanering och varje rektor gör en 

personalöversyn i samband med budgetplaneringen inför årets början. Det innebär att varje skola 

och förskola gjort en personalplanering för hösten som både tar hänsyn till årets och framtida 

ekonomiska läge.  

Det överskott som kommer att uppstå centralt (administration) beror på vakanta tjänster, 

tjänstledighet och föräldraledighet men också på att Barn och utbildning fått intäkter från 

Migrationsverket som inte är budgeterade.  
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Januari
Internbudget 2021
Intern kontrollplan 

2021 
Sammanställning och 
analys av anmälningar 
till skolinspektionen 

2020

Februari
Verksamhetsplan 2021 

Plan för kvalitetsuppföljning 2021 
IFO

Utvärdering betyg HT20
Årsbokslut 2020 inkl. uppföljning 

mål och intern kontrollplan
Plan för granskning av privata 

utförare BoU

Mars
Rapport kö i 

förskoleverksamheten 
Budgetremiss 

Kvalitetberättelse 2020 
IFO

April
Barn och elevhälsans 
verksamhetsberättelse 
gällande medicinsk och 

psykologiskinsats
Anmälda kränkningar

Skolinspektionsärenden
Kvalitetsuppföljning 

(SYV, betyg, 
Digitalisering)

Maj
Delårsrapport (jan-apr) inkl 

uppföljning av politiska mål och 
intern kontrollplan

Redovisa särskilt uppdrag från Kf 
gällande SFI, AME och arbetslinjen i 

T1

Juni
Ekonomisk uppföljning BoU

 Kvalitetsuppföljning IFO

Juli
Fnifu vid 

behov

Augusti
Anmälda kränkningar  och 

skolinpektionsärenden 
Kvalitetsuppföljning (Rektors 

ansvar/förskola)
Kvalitetsuppföljning IFO

September
Delårsrapport 2 (Jan-Aug) inkl. uppföljning 

mål och intern kontrollplan
Internbudget och mål 2022

Oktober
Redovisning brukarenkät IFO

Rapport kö i förskoleverksamhet (Dialog)
Antal elever per huvudman gymnasiet 

Anmälda kränkningar  och 
skolinpektionsärenden 
Kvalitetsuppföljning

Presentation nulägeskarta BoU med förslag 
till mål 2023

November
Läsårstider 2022/2023

Kvalitetsuppföljning BoU (Normer o 
värden, övergång o samverkan, 

jämställdhet)
Bruttolista/dialog intern kontrollplan 

BoU/IFO
Granskning privata utförare BoU

December
Årshjul 2022

Andel gymnasieelever som tagit examen inom tre år
Rapport statistik barn och elev per tjänst

Anmälningsärenden
Inkomna domar

Statistik fattade beslut individ och 
familj

Kostnader och individ och familj

Redovisning av delegeringsbeslut

Inkomna handlingar av vikt

Stöd och lärande

Årshjul 2021

Familjenämnden
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Oktober
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Läsårstider 2022/2023
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Familjenämnden 
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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 AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
thomas.lindberg@tomelilla.se

Tomelilla den 2020-12-08 Dnr FN 2020/122

Familjenämnden
 
     

Upplysning!

Paragrafen från familjenämndens individ- och familjeutskott justeras på 
måndag den 14 december och kommer att skickas ut dagen efter.

Med vänlig hälsning
 

Thomas Lindberg
Kommunsekreterare
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Nulägeskarta för målprocessen 2022
Status: Påbörjad    Rapportperiod: 2021-12-31    Organisation: Individ och familj    

Nämndens uppdrag
Övergripande ansvar
Fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten vad gäller individ- och familjeomsorg. 
Familjenämnden ansvarar för det kommunala flyktingmottagandet, arbetsmarknadsenheten och 
kommunal vuxenutbildning. Familjenämnden har huvudansvaret för Tomelilla kommuns 
kontakter med Sydöstra Skånes samordningsförbund.
Familjenämndens uppgifter
Familjenämndens uppgifter avser drift och verksamhet, tillsyn, tillstånd, myndighetsutövning mot 
enskild, anmälningsskyldighet, ansökningsförfarande samt uppgiftsskyldighet enligt nedan 
angiven lagstiftning och andra författningar rörande vuxenutbildning, socialtjänst samt stöd och 
service till vissa funktionshindrade.

Nämndens mål och specifika uppdrag
Nämndens mål 2021
Hållbar utveckling
Nämndsmål
Förenkling leder till att fler kan göra det som är långsiktigt hållbart
Samverkan mellan verksamheterna och civilsamhället ger kunskap om långsiktig hållbarhet, 
utbildning samt framtida och samtida arbetsmarknad.
God utbildning ges
God lärmiljö skapas för att möta individuella behov.

Delaktighet och egenmakt
Nämndsmål
Delaktigheten i samhället ökar och invånarna upplever att de kan påverka sin vardag
Delaktigheten för kommuninvånarna i nämndens verksamheter ökar.
Livslångt lärande uppmuntras och människors möjlighet till egen försörjning 
underlättas
Verksamheterna bidrar till medvetna och engagerade samhällsmedborgare som har strategier 
för att göra egna livsval.

Trygghet och hälsa
Nämndsmål
Inspiration ges till ett aktivt liv för bättre hälsa
Kommuninvånare ges ökade möjligheter till sociala sammanhang.
Den upplevda tryggheten ökar
Kommuninvånare upplever sig trygga och känner tillit till verksamheterna.
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Specifika uppdrag
Nattvandringsprojekt "Östra Göinge-modellen". Samarbete med fältassistenter, nattvandrare, 
Sparbanksstiftelsen och föreningar i Tomelilla Kommun.
Verksamheten har i uppdrag att utreda möjligheterna för en förbättring av Komvux och SFI-
undervisningen och en bättre koppling till det lokala näringslivet. Uppdraget ska vara utrett och 
klart senast 1 april 2020. 800 tkr avsätts till detta och är en förstärkning av arbetsformen under 
2020
Verksamheten  har i uppdrag att fortsätta arbetet i enlighet med den avsiktsförklaring som 
tecknats mellan Region Skåne, Capio Nova kliniken Tomelilla samt Tomelilla kommun.

Vår samlade analys av nämndens nuläge
Previct, en digital behandlingsform som används för behandling av alkoholmissbruk. 2021 startar 
previct anhörigstöd för barn som har föräldrar med ett tidigare eller aktuellt missbruk.
Försörjningsstöd har en e-tjänst för klienter med löpande försörjningsstöd. En tjänst för nybesök 
är under utveckling.
Nyby-appens mål är en koppling mellan arbetsmarknad/näringsliv/föreningar. Pandemin har 
försenat implementeringen.
Det saknas brukarundersökningar inom verksamheterna. Under 2021 kommer Tomelilla att delta 
i den nationella brukarundersökningen. Fram tills dess kan vi göra egna enklare undersökningar 
för att följa upp kvaliteten och identifiera förbättringsområden.
Verksamheten har en utmaning i att hitta praktikplatser och platser för arbetsrehabiliterande 
insatser både inom kommun, näringsliv och föreningar. Planen har varit att bjuda in till 
medborgardialog och i första hand bjuda in ideella föreningar som finns i Tomelilla men den 
andra vågen av pandemin har försenat arbetet.
Unga med psykisk ohälsa ökar och de har ofta ett behov av försörjningsstöd. Breda insatser krävs 
för de unga med psykisk ohälsa vi möter. En ökning sker framförallt bland unga kvinnor och en 
samverkan mellan socialpsykiatrin och försörjningsstöd finns och de planerar för gemensamma 
insatser.
Rekrytering av familjehem/kontaktpersoner är svårt och det finns en brist inom barn och familj
Inom verksamheten finns klienter med neuropsykiatriska funktionsvariationer. En utmaning är 
samverkan mellan olika aktörer i de individuella ärendena.
Intensiv hemmabaserad familjebehandling (IHF) är under utveckling. Under hösten har 
placeringar på HVB minskat och öppenvårdsinsatser i hemmet har ökat.

Behoven hos de vi finns till för

 Individanpassade insatser
 Lättillgängliga och tidiga insatser
 Inflytande och delaktighet
 Stöd i kontakter med andra myndigheter, vårdgivare och interna aktörer.
 Rättssäker prövning
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Verksamhetens resultat - nyckeltal/data
Våra starkaste resultat
Färre placeringar i HVB.
Flera gruppaktiviteter samt aktivt arbete på individnivå med språksvaga har lett till en minskning 
på ca 10 % av språksvaga kvinnor som är aktuella på försörjningsstöd.
På försörjningsstöd har gruppen unga (18–25 år ) minskat

Våra svagaste resultat
Saknar brukarundersökningar och nyckeltal på flera områden.
Svårigheter att få ut klienter i praktik och extratjänster.

Nyckeltal/mätare - Resultat
Nyckeltal/mätare 2018 2019 2020
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel 
(%) totalt

31,1 35,6 -

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel 
(%) män

23,5 28,8 -

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel 
(%) kvinnor

38,9 42,6 -

Invånare 15-17 år lagförda för brott, antal/1000 inv 45 38 -

Verksamhetens största utmaningar

 Språksvaga kommuninvånare
 Samverkan med andra instanser i individärenden
 Ökad arbetslöshet på grund av pandemim
 Personer med samsjuklighet riskerar få sämre vård när samordning brister.

Nyckeltal - Utmaningar
Nyckeltal/mätare 2018 2019 2020
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Trender och dess konsekvenser
Individualisering - medborgarna kommer i allt högre grad kommer att kräva att få kommunal 
service på det sätt och med det innehåll som just de är betjänta av. Detta ställer krav på 
verksamheten säkerställa att ge den enskilde ges möjlighet att vara delaktig och kan kräva ändrade 
arbetssätt tex ändrade arbetstider att ge insatser om det passar individen bättre.
Digitalisering- ställs krav på kompetens, ledning, innovation, undvika utanförskap och bygga ut 
vår infrastruktur.
Miljöer med socialt utanförskap och ekonomisk utsatthet kan öka risken att barn och unga 
hamnar i oönskade situationer med kriminalitet och missbruk som följd.
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens individ- och 
familjeutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
7 december 2020

Justerandes sign

Fnifu § 203 Dnr FN 2020/125

Nulägeskarta för målprocessen 2022 IFO

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

Ärendebeskrivning
Individ- och familjeverksamheten presenterar nulägeskarta för målprocessen 
2022 enligt bilaga, handlingsid Fn 2020.3768 med följande huvudpunkter.

 Nämndens uppdrag

 Nämndens mål och specifika uppdrag

 Vår samlade analys av nämndens nuläge

 Behoven hos de vi finns till för

 Verksamhetens resultat - nyckeltal/data

 Verksamhetens största utmaningar

 Trender och dess konsekvenser

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare Thomas Lindberg, handlingsid: Fn 
2020.3859.
Nulägeskarta, handlingsid: Fn 2020.3768.
_________

Beslutet skickas till:
Familjenämnden
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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 AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
thomas.lindberg@tomelilla.se

Tomelilla den 2020-12-08 Dnr FN 2020/122

Familjenämnden
 
     

Upplysning!

Då informationen som ska presenteras i ärendet inte är tillgänglig i tid till 
kallelsen till familjenämndens möte den 18 december kommer denna att 
skickas ut så snart det är möjligt.

Med vänlig hälsning
 

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

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

Handläggare:

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

Tomelilla den 16 december 2020 Dnr FN 2020/122

Familjenämnden

Tjänsteskrivelse

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Skolchef Johan Holmqvist informerar muntligen om ärendet 
”Genomströmningen på gymnasiet – examen inom tre år”.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Thomas Lindberg, kommunsekreterare 2020-12-16.

Barn och utbildning

Thomas Lindberg
Kommunsekreterare
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tomelilla.se 
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

Tomelilla kommun, Barn och utbildning, Gustafs Torg 16, 271 73 Tomelilla

Familjenämnden

Handläggare: Ulrika Ahrlin 
Titel: Biträdande skolchef
E-post: ulrika.ahrlin@tomelilla.se
Telefon: 0709-958487
Mobil: 0709-958487

Diarienummer: FN 2020/10

Datum 10 december 2020

Anmälan till huvudman, kränkande 
behandling samt skolinspektionsärenden 
1 augusti - 10 december 2020

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar att lägga sammanställningen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsverksamheten rapporterar anmälda upplevda kränkande 
behandlingar till Familjenämnden (huvudmannen) enligt skollagens föreskrifter. 
Även inkomna anmälningar till Skolinspektionen, Barn- och elevombudet och 
förvaltningsrätten samt beslut från dessa redovisas.

Kränkande behandling
1 augusti – 10 december Flickor Pojkar

Byavångsskolan 2 4

Lindesborgsskolan 2 6

Smedstorps skola 0 3

Odenslundsskolan 0 1

Brösarps skola 1 0

Kastanjeskolan 3 3

Förskolor 0 1

Summa 8 18
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Skolinspektionsärende
Lindesborgsskolan, nu Kastanjeskolan 2020:3733 samt 2020:7985 Rätt till 
stödinsatser (avslutat efter redovisning av åtgärder) 2020:5409 Klagomål gällande 
diskriminering och samarbete och information mellan skola och hem samt personals 
frånvaro (avslutat efter utredning)

Kastanjeskolan 2020:3407, Rätt till stödinsatser och rätt till utbildning (pågående)

Lindesborgssskolan 2020:1827 samt 2020:7277 Rätt till stöd (avslutat efter vidtagna 
åtgärder)

Smedstorps skola 2020:5707 Klagomål gällande tillsynsansvar, personals bemötande, 
disciplinära åtgärder samt information och samarbete mellan skola och hem (avslutat 
efter redovisning) Kränkande behandling (pågående)

Kammarrätten
Fullgörande av skolplikt FN 2020:43 Kammarrätten beviljar ej prövningstillstånd.

Fullgörande av skolplikt FN 2020:44 Kammarrätten beviljar ej prövningstillstånd

Ekonomiska konsekvenser
Ej tillämpligt

Barnperspektivet
Att skolan och förskolan följer de lagar och regler som finns är mycket viktigt för att 
elever och barn ska få den utbildning som de har rätt till.

Miljöperspektivet
Ej tillämpligt

Uppföljning
Följs upp kontinuerligt.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Ulrika Ahrlin biträdande skolchef, 2020-12-10

Barn och utbildning

Ulrika Ahrlin
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Biträdande skolchef

Beslutet skickas till:

Familjenämnden

22



TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens utbildningsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
10 december 2020

Justerandes sign

Fnuu § 40 Dnr FN 2020/113

Yttrande - Granskning av förutsättningar för likvärdig 
skola

Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till 
familjenämnden
Familjenämnden beslutar avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag 
till yttrande i ärendebeskrivningen.

Ärendebeskrivning
I revisionsplanen för 2020 beslutades om en granskning avseende 
förutsättningar för likvärdig skola i Tomelilla kommun. Granskningen 
avgränsades till att gälla grundskolan. För granskningens genomförande 
anlitades revisionsfirman KPMG. Revisionens genomfördes genom 
dokumentstudier och intervjuer med utvalda grupper vilka var, 
familjenämndens presidium, utvalda rektorer inom grundskolan, skolchef, 
personal från elevhälsan samt personal från samtliga skolor (i huvudsak 
lärare). Grupperna intervjuades var för sig. Granskningsrapporten sändes för 
faktagranskning till skolchefen, därefter har den fastställts av revisionen. 

Inledningsvis konstaterar revisionen att skolenheterna huvudsakligen har 
förutsättning att erbjuda likvärdig utbildning men lämnade 
revisionspåpekande om områdena nedan;

- Kostnadsredovisning
- Systematiskt kvalitetsarbete
- Uppföljning av särskilt stöd – och då särskilt elever med omfattande behov 

av särskilt stöd
- Kompetensförsörjning

Då granskningen omfattar familjenämndens styrning/kontroll gällande 
likvärdigheten i skolväsendet (grundskolan) så ska 
granskningskritiken/identifierade områden för utveckling kopplas till 
familjenämndens arbete, styrning och uppföljning.

Granskningen som genomförts gällande likvärdigheten i Tomelilla kommuns 
grundskola kan delas upp i 4 huvuddelar; resursfördelning, elevhälsa/särskilt 
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens utbildningsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
10 december 2020

Justerandes sign

§ 40 forts.

töd, systematiska kvalitetsarbetet (där kompetensförsörjning kan vara en del) 
samt modersmål/studiehandledning och svenska som andra språk (SvA)

Förslag till yttrande
Text markerat med kursiv stil svarar mot de påpekande som revisionen 
fastställt. Revisionspåpekandet kommer inom parenteser () i fet stil direkt 
före den kursiva texten.

Resursfördelning
Familjenämnden har under läsåret 2019/2020 beslutat om en uppföljning 
och utredning kring socioekonomisk omfördelning. Nämndens beställning av 
den socioekonomiska utredningen har en direkt koppling till likvärdig 
grundskola och ligger till grund för att öka enheternas möjlighet att arbeta 
kompensatoriskt, dvs utjämna olika uppväxtvillkor. Den socioekonomiska 
omfördelning som genomförs av familjenämnden svarar väl mot det lagkrav 
som följer av 2 kap 8 b § skollagen, dvs att resurser fördelas med hänsyn till 
barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. Bakomliggande 
faktorer för nämndens omfördelning följer av faktorer kopplade till 
föräldrars utbildningsnivå och migration. Faktorer som har en stark koppling 
till skolresultat. Familjenämnden ska samtidigt, i sin resursfördelning, skapa 
möjligheter för hög måluppfyllelse hos sina mindre skolenheter i kommunen, 
dvs det ska finnas tillräckligt med resurser även efter en socioekonomisk 
omfördelning. 

(-Revisionspåpekande gällande kostnadsredovisningen)
 
Revisionen har kommit med påpekande avseende redovisningen per kostnadsslag. Det kan 
konstateras att vi har ett bekymmersamt läge från och med höstterminen 2020 med 
begränsad möjlighet att läsa ut statistik från nationella data som inrapporterats av 
kommuner och huvudmän. Detta är en följd av statistikmyndigheternas förändrade praxis. 
I den senast tillgängliga statistiken avseende kostnader (hösten 2018) kan vi se två 
kostnadsposter som avviker för Tomelillas del, kostnad för elevhälsa respektive övriga 
kostnader. Elevhälsokostnaden 2018 är betydligt lägre än tidigare år och kostnaden, 
övriga kostnader, betydligt högre. Sett till elevhälsans bemanning/organisation avspeglar 
inte kostnadsredovisningen de faktiska kostnaderna 2018, högst sannolikt har detta med 
den organisatoriska övergång som skedde under 2018 för elevhälsan. Elevhälsan kom att 
inordnas under Barn-och utbildning 2018 i stället för som tidigare, under Individ-och 
familj. Kostnadsfördelningen har sannolikt skett med eftersläpning och skapat missvisande 
redovisning. Sannolikt kom delar av elevhälsans kostnader att redovisas under övriga 
kostnader, vilka var betydligt högre under 2018 än vad fallet varit tidigare. Tomelillas 
redovisade kostnader kan till synes vara varierande över åren, vilket i de allra flesta fall 
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens utbildningsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
10 december 2020

Justerandes sign

§ 40 forts.

stämmer väl överens med nedlagda kostnader (undantaget elevhälsan 2018). Så som 
varande en liten kommun så skapar satsningar tydliga genomslag enstaka år, kostnader 
för lärverktyg är ett tydligt exempel. I takt med införskaffande av datorer/i-pads med 
rullande införande ser vi ”tre-åriga toppar”, vilket återspeglar större inköp vart tredje år. 
Vi arbetar kontinuerligt för att redovisningen ska bli rätt så att rätt jämförelsematerial 
finns. För familjenämndens räkning innebär dock nämndens beslut om barn-och elevresurs 
(skolpeng med underliggande material) ett minst lika viktigt beslutsunderlag som 
redovisade kostnader. 

Elevhälsa och särskilt stöd
Elevhälsan i Tomelilla kommun är centralt organiserad vilket är vanligt för en 
kommun av Tomelillas storlek. En centralt organiserad elevhälsa är en garant 
för likvärdig tillgång till elevhälsa. Skolenheterna var för sig skulle i en 
kommun med Tomelillas skolstruktur inte kunna upprätthålla tillräckligt 
underlag för att ha förutsättningar att driva ett fullödigt elevhälsoarbete. 
Elevhälsan i Tomelilla är personellt mer omfattande i en jämförelse med 
kringliggande kommuner och har hög kompetens. Elevhälsans personal och 
de olika professionerna har sin huvudsakliga arbetsplats ute på skolenheterna 
och är organiserad i elevhälsoteam på varje skola. Utöver specifik 
elevhälsopersonal så finns det även specialpedagoger inom elevhälsan som 
arbetar med olika uppdrag och inriktningar som ett led i att öka 
måluppfyllelsen för alla våra elever och då särskilt för elever i omfattande 
behov av särskilt stöd. Elevhälsan har under 2020 som ett led i 
familjenämndens beslut om intern kontroll särskilt följt upp beslut kring 
tilläggsbelopp (fristående skolor) /tilläggsresurs (kommunala skolor).
Rapporten om och i vilken omfattning beslut fattats kring 
tilläggsbelopp/tilläggsresurs har varit uppe för beslut i familjenämnden i 
september, vilket gör att detta arbete och denna rapport inte ingått i 
föreliggande revision. 

(- Revisionspåpekandet gällande uppföljning av stödinsatser och då 
särskilt elever med ett omfattande stödbehov)

Vår bedömning att uppföljningen av tilläggsbelopp, vilken ingå i familjenämndens interna 
kontroll, med de planerade förbättringar/fördjupningar denna ska genomgå inför 2021 
kommer att möta de påpekande som framkommit avseende uppföljningen av elever med 
omfattande stödbehov.  

Systematiskt kvalitetsarbete
Under läsåret 2019/2020 har det skett ett omtag av familjenämndens 
systematiska kvalitetsarbete. Tomelilla kommuns förändrade 
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens utbildningsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
10 december 2020

Justerandes sign

§ 40 forts.

styrningssystem/styrningsfilosofi mot tillitsbaserad styrning med införande 
av nytt systemstöd, Hypergene, har även innefattat förändrad 
kvalitetsuppföljning. Den nya modellen används fullt ut från och med hösten
 2020 och modellen som sådan fanns inte med i det underlag som tillsändes 
revisionen.

(- Revisionspåpekande gällande systematiskt kvalitetsarbete)

I korthet innebär det reviderade systematiska kvalitetsarbetet;

Att var skolenhet genomför fyra kvalitetsdialoger under året tillsammans med 
förvaltningen. Nedan är fastställda teman för dialogerna, vilka följer av nationella mål, 
riktlinjer och rutiner; 

Normer och värden 
Kunskap, utveckling och lärande 
Ansvar och inflytande 
Samverkan mellan förskola/skola och hem 
Övergång och samverkan 
Skolan, omvärlden och utbildningsval 
Betyg och bedömning 
Rektors ansvar

I dialogen dokumenteras iakttagelser och analys. Samtliga teman i kvalitetsdialogen 
återrapporteras till familjenämnden fyra gånger per år. Utöver kvalitetsdialogerna träffas 
samtliga enheter ett par gånger per år för utökad kvalitetsdialog och resultatanalys. 
Underlaget från kvalitetsdialogerna, resultat och resultatanalys, personalnyckeltal 
(behörighet exempelvis) mm, utgör i sin tur den nulägeskarta som familjenämnden tar del 
av varje höst. Nulägeskartan är i sin tur underlag för en nulägesanalys vilken utgör grund 
för nämndens målarbete och är ett underlag för prioriterade satsningar. I november 2020 
(framskjutet till februarinämnden p.g.a. Corona) kommer familjenämnden för första 
gången att arbeta i enlighet med ovan, då nulägeskartan, vilken varit uppe i 
oktobernämnden 2020, kommer att användas i den beslutade dialogen mellan samtliga 
skolledare och familjenämnden som äger rum då. Dialogen och nulägesanalysen som äger 
rum är en viktig beståndsdel i det systematiska kvalitetsarbetet för familjenämnden, 
förvaltningen och de enskilda skolorna/förskolorna. 

(- Revisionspåpekandet avseende nämndens kunskap om 
kompetensförsörjning)
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens utbildningsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
10 december 2020

Justerandes sign

§ 40 forts.

Kompetensförsörjningen är en kritisk faktor för alla huvudmän i alla regioner/kommuner 
och hos fristående huvudmän, Tomelilla är inget undantag.
Tomelilla kommun är organiserad i en gemensam förvaltning och kommunstyrelsen är 
anställande nämnd. Facknämnderna har därigenom inte ansvar som anställande nämnd 
eller är arbetsgivarrepresentanter. Ett brett utvecklingsarbete och omtag har pågått sedan 
2018 gällande Tomelilla som attraktiv arbetsgivare. Ny medarbetarpolicy/ledarpolicy är 
framtagen och implementeras. Nya och förbättrade arbetssätt är införda för att tillse att 
Tomelilla kommun kan rekrytera samt behålla skickliga medarbetare. En rekryterings- 
och bemanningsenehet har skapats, vilken ska arbeta med såväl kortsiktig införskaffning 
av vikarier som strategiskt arbete med kompetensförsörjning. Trots att familjenämnden 
inte har det formella ansvaret som rekryterande nämnd kommer personalnyckeltal att 
lyftas i nämndens ovan beskrivna kvalitetsarbete. I verksamhetsdialogerna som sker 
regelbundet över året ingår alltid, utöver de nationella målen, en avstämning av 
personalläge och ekonomi.  

Modersmål, studiehandledning och svenska som andra språk    
Revisionen bedömer att organisering, tillgång och arbete med modersmål 
samt studiehandledning fungerar väl. Revisonen lyfter inte i sin 
sammanfattade bedömning och rekommendationer några aspekter gällande 
modersmål, studiehandledning och svenska som andra språk. I den löpande 
delen av rapporten, kapitel 3.2.3 ”Svenska som andraspråk” samt kapitel 
3.2.4 ”Bedömning” framförs frågetecken kring undervisningen i svenska som 
andraspråk och då främst avseende undervisningen på låg-och 
mellanstadium. Familjenämnden kommer att fördjupat undersöka hur 
svenska som andraspråksundervisningen är organiserad på låg-/mellanstadiet.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag 
till yttrande i ärendebeskrivningen

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse skolchef Johan Holmqvist, handlingsid: Fn 2020.3899.
Revisorerna § 47/2020, handlingsid: Fn 2020.3479.
GR - likvärdig skola Tomelilla, faktagranskad, handlingsid: Fn 2020.3478.
Missiv likvärdig skola Tomelilla, handlingsid: Fn 2020.3477.
 
_________

Beslutet skickas till:
Familjenämnden
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tomelilla.se 
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

Tomelilla kommun, Barn och utbildning, Gustafs Torg 16, 271 73 Tomelilla

Familjenämnden

Handläggare: Johan Holmqvist 
Titel: Skolchef
E-post: Johan.Holmqvist@tomelilla.se
Telefon: AnsvarigTlfn
Mobil: 076-622 35 45

Diarienummer: FN 2020/113

Datum 26 november 2020

Familjenämndens yttrande avseende revisionen; 
”Förutsättningar för likvärdig skola”

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag till 
yttrande i ärendebeskrivningen

Ärendebeskrivning
I revisionsplanen för 2020 beslutades om en granskning avseende förutsättningar för 
likvärdig skola i Tomelilla kommun. Granskningen avgränsades till att gälla 
grundskolan. För granskningens genomförande anlitades revisionsfirman KPMG. 
Revisionens genomfördes genom dokumentstudier och intervjuer med utvalda 
grupper vilka var, familjenämndens presidium, utvalda rektorer inom grundskolan, 
skolchef, personal från elevhälsan samt personal från samtliga skolor (i huvudsak 
lärare). Grupperna intervjuades var för sig. Granskningsrapporten sändes för 
faktagranskning till skolchefen, därefter har den fastställts av revisionen. 

Inledningsvis konstaterar revisionen att skolenheterna huvudsakligen har 
förutsättning att erbjuda likvärdig utbildning men lämnade revisionspåpekande om 
områdena nedan;

- Kostnadsredovisning
- Systematiskt kvalitetsarbete
- Uppföljning av särskilt stöd – och då särskilt elever med omfattande behov 

av särskilt stöd
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- Kompetensförsörjning

Då granskningen omfattar familjenämndens styrning/kontroll gällande likvärdigheten 
i skolväsendet (grundskolan) så ska granskningskritiken/identifierade områden för 
utveckling kopplas till familjenämndens arbete, styrning och uppföljning.

Granskningen som genomförts gällande likvärdigheten i Tomelilla kommuns 
grundskola kan delas upp i 4 huvuddelar; resursfördelning, elevhälsa/särskilt stöd, 
systematiska kvalitetsarbetet (där kompetensförsörjning kan vara en del) samt 
modersmål/studiehandledning och svenska som andra språk (SvA)

Förslag till yttrande
Text markerat med kursiv stil svarar mot de påpekande som revisionen fastställt. 
Revisionspåpekandet kommer inom parenteser () i fet stil direkt före den kursiva 
texten.

Resursfördelning
Familjenämnden har under läsåret 2019/2020 beslutat om en uppföljning och 
utredning kring socioekonomisk omfördelning. Nämndens beställning av den 
socioekonomiska utredningen har en direkt koppling till likvärdig grundskola och 
ligger till grund för att öka enheternas möjlighet att arbeta kompensatoriskt, dvs 
utjämna olika uppväxtvillkor. Den socioekonomiska omfördelning som genomförs 
av familjenämnden svarar väl mot det lagkrav som följer av 2 kap 8 b § skollagen, dvs 
att resurser fördelas med hänsyn till barnens och elevernas olika förutsättningar och 
behov. Bakomliggande faktorer för nämndens omfördelning följer av faktorer 
kopplade till föräldrars utbildningsnivå och migration. Faktorer som har en stark 
koppling till skolresultat. Familjenämnden ska samtidigt, i sin resursfördelning, skapa 
möjligheter för hög måluppfyllelse hos sina mindre skolenheter i kommunen, dvs det 
ska finnas tillräckligt med resurser även efter en socioekonomisk omfördelning. 

(-Revisionspåpekande gällande kostnadsredovisningen)
 

Revisionen har kommit med påpekande avseende redovisningen per kostnadsslag. Det kan 
konstateras att vi har ett bekymmersamt läge från och med höstterminen 2020 med begränsad 
möjlighet att läsa ut statistik från nationella data som inrapporterats av kommuner och huvudmän. 
Detta är en följd av statistikmyndigheternas förändrade praxis. I den senast tillgängliga statistiken 
avseende kostnader (hösten 2018) kan vi se två kostnadsposter som avviker för Tomelillas del, 

29



3 (6)

kostnad för elevhälsa respektive övriga kostnader. Elevhälsokostnaden 2018 är betydligt lägre än 
tidigare år och kostnaden, övriga kostnader, betydligt högre. Sett till elevhälsans 
bemanning/organisation avspeglar inte kostnadsredovisningen de faktiska kostnaderna 2018, högst 
sannolikt har detta med den organisatoriska övergång som skedde under 2018 för elevhälsan. 
Elevhälsan kom att inordnas under Barn-och utbildning 2018 i stället för som tidigare, under 
Individ-och familj. Kostnadsfördelningen har sannolikt skett med eftersläpning och skapat 
missvisande redovisning. Sannolikt kom delar av elevhälsans kostnader att redovisas under övriga 
kostnader, vilka var betydligt högre under 2018 än vad fallet varit tidigare. Tomelillas redovisade 
kostnader kan till synes vara varierande över åren, vilket i de allra flesta fall stämmer väl överens 
med nedlagda kostnader (undantaget elevhälsan 2018). Så som varande en liten kommun så 
skapar satsningar tydliga genomslag enstaka år, kostnader för lärverktyg är ett tydligt exempel. I 
takt med införskaffande av datorer/i-pads med rullande införande ser vi ”tre-åriga toppar”, vilket 
återspeglar större inköp vart tredje år. Vi arbetar kontinuerligt för att redovisningen ska bli rätt så 
att rätt jämförelsematerial finns. För familjenämndens räkning innebär dock nämndens beslut om 
barn-och elevresurs (skolpeng med underliggande material) ett minst lika viktigt beslutsunderlag som 
redovisade kostnader. 

Elevhälsa och särskilt stöd
Elevhälsan i Tomelilla kommun är centralt organiserad vilket är vanligt för en 
kommun av Tomelillas storlek. En centralt organiserad elevhälsa är en garant för 
likvärdig tillgång till elevhälsa. Skolenheterna var för sig skulle i en kommun med 
Tomelillas skolstruktur inte kunna upprätthålla tillräckligt underlag för att ha 
förutsättningar att driva ett fullödigt elevhälsoarbete. Elevhälsan i Tomelilla är 
personellt mer omfattande i en jämförelse med kringliggande kommuner och har hög 
kompetens. Elevhälsans personal och de olika professionerna har sin huvudsakliga 
arbetsplats ute på skolenheterna och är organiserad i elevhälsoteam på varje skola. 
Utöver specifik elevhälsopersonal så finns det även specialpedagoger inom elevhälsan 
som arbetar med olika uppdrag och inriktningar som ett led i att öka måluppfyllelsen 
för alla våra elever och då särskilt för elever i omfattande behov av särskilt stöd. 
Elevhälsan har under 2020 som ett led i familjenämndens beslut om intern kontroll 
särskilt följt upp beslut kring tilläggsbelopp (fristående skolor) /tilläggsresurs 
(kommunala skolor).

Rapporten om och i vilken omfattning beslut fattats kring 
tilläggsbelopp/tilläggsresurs har varit uppe för beslut i familjenämnden i september, 
vilket gör att detta arbete och denna rapport inte ingått i föreliggande revision. 

(- Revisionspåpekandet gällande uppföljning av stödinsatser och då särskilt 
elever med ett omfattande stödbehov)
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Vår bedömning att uppföljningen av tilläggsbelopp, vilken ingå i familjenämndens interna kontroll, 
med de planerade förbättringar/fördjupningar denna ska genomgå inför 2021 kommer att möta de 
påpekande som framkommit avseende uppföljningen av elever med omfattande stödbehov.  

Systematiskt kvalitetsarbete
Under läsåret 2019/2020 har det skett ett omtag av familjenämndens systematiska 
kvalitetsarbete. Tomelilla kommuns förändrade styrningssystem/styrningsfilosofi 
mot tillitsbaserad styrning med införande av nytt systemstöd, Hypergene, har även 
innefattat förändrad kvalitetsuppföljning. Den nya modellen används fullt ut från och 
med hösten 2020 och modellen som sådan fanns inte med i det underlag som 
tillsändes revisionen.

(- Revisionspåpekande gällande systematiskt kvalitetsarbete)

I korthet innebär det reviderade systematiska kvalitetsarbetet;

Att var skolenhet genomför fyra kvalitetsdialoger under året tillsammans med förvaltningen. 
Nedan är fastställda teman för dialogerna, vilka följer av nationella mål, riktlinjer och 
rutiner; 

Normer och värden 
Kunskap, utveckling och lärande 
Ansvar och inflytande 
Samverkan mellan förskola/skola och hem 
Övergång och samverkan 
Skolan, omvärlden och utbildningsval 
Betyg och bedömning 
Rektors ansvar

I dialogen dokumenteras iakttagelser och analys. Samtliga teman i kvalitetsdialogen 
återrapporteras till familjenämnden fyra gånger per år. Utöver kvalitetsdialogerna träffas 
samtliga enheter ett par gånger per år för utökad kvalitetsdialog och resultatanalys. 
Underlaget från kvalitetsdialogerna, resultat och resultatanalys, personalnyckeltal 
(behörighet exempelvis) mm, utgör i sin tur den nulägeskarta som familjenämnden tar del av 
varje höst. Nulägeskartan är i sin tur underlag för en nulägesanalys vilken utgör grund för 
nämndens målarbete och är ett underlag för prioriterade satsningar. I november 2020 
(framskjutet till februarinämnden p.g.a. Corona) kommer familjenämnden för första gången 
att arbeta i enlighet med ovan, då nulägeskartan, vilken varit uppe i oktobernämnden 
2020, kommer att användas i den beslutade dialogen mellan samtliga skolledare och 
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familjenämnden som äger rum då. Dialogen och nulägesanalysen som äger rum är en viktig 
beståndsdel i det systematiska kvalitetsarbetet för familjenämnden, förvaltningen och de 
enskilda skolorna/förskolorna. 

(- Revisionspåpekandet avseende nämndens kunskap om 
kompetensförsörjning)

Kompetensförsörjningen är en kritisk faktor för alla huvudmän i alla regioner/kommuner 
och hos fristående huvudmän, Tomelilla är inget undantag.
Tomelilla kommun är organiserad i en gemensam förvaltning och kommunstyrelsen är 
anställande nämnd. Facknämnderna har därigenom inte ansvar som anställande nämnd 
eller är arbetsgivarrepresentanter. Ett brett utvecklingsarbete och omtag har pågått sedan 
2018 gällande Tomelilla som attraktiv arbetsgivare. Ny medarbetarpolicy/ledarpolicy är 
framtagen och implementeras. Nya och förbättrade arbetssätt är införda för att tillse att 
Tomelilla kommun kan rekrytera samt behålla skickliga medarbetare. En rekryterings- och 
bemanningsenehet har skapats, vilken ska arbeta med såväl kortsiktig införskaffning av 
vikarier som strategiskt arbete med kompetensförsörjning. Trots att familjenämnden inte har 
det formella ansvaret som rekryterande nämnd kommer personalnyckeltal att lyftas i 
nämndens ovan beskrivna kvalitetsarbete. I verksamhetsdialogerna som sker regelbundet 
över året ingår alltid, utöver de nationella målen, en avstämning av personalläge och 
ekonomi.  

Modersmål, studiehandledning och svenska som andra språk    
Revisionen bedömer att organisering, tillgång och arbete med modersmål samt 
studiehandledning fungerar väl. Revisonen lyfter inte i sin sammanfattade bedömning 
och rekommendationer några aspekter gällande modersmål, studiehandledning och 
svenska som andra språk. I den löpande delen av rapporten, kapitel 3.2.3 ”Svenska 
som andraspråk” samt kapitel 3.2.4 ”Bedömning” framförs frågetecken kring 
undervisningen i svenska som andraspråk och då främst avseende undervisningen på 
låg-och mellanstadium. Familjenämnden kommer att fördjupat undersöka hur 
svenska som andraspråksundervisningen är organiserad på låg-/mellanstadiet.

Ekonomiska konsekvenser
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Barnperspektivet

Miljöperspektivet
Ej aktuellt

Uppföljning

 

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

Barn och utbildning

Johan Holmqvist

Skolchef

Beslutet skickas till:

Ange mottagare för beslutsdokument här
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
22 oktober 2020

Justerandes sign

Rev § 47 Dnr KS 2020/180

Granskning av likvärdig skola

Revisorernas beslut
Revisorerna beslutar följande:

- Att godkänna granskningsrapport ” Granskning av förutsättningar för 
likvärdig skola” med handlingsid: Ks 2020.3327.

- Att översända granskningsrapporten samt missivskrivelse med 
handlingsid Ks 2020.3329 till familjenämnden för yttrande senast 
2020-12-01 samt till kommunfullmäktige för kännedom.

- Att ge nämndsekreteraren i uppdrag att skicka pressmeddelande med 
handlingsid Ks.2020.3328 samt granskningsrapport till Ystads 
Allehanda, Lokaltidningen Tomelilla/Simrishamn samt Sveriges Radio 
Kristianstad.

Ärendebeskrivning
På uppdrag av kommunens revisorer har KPMG översiktligt bedömt om 
grundskolorna har förutsättningar att erbjuda likvärdig utbildning. Uppdraget 
ingår i revisionsplanen för år 2020.

Revisorerna bedömer att det finns brister i familjenämndens styrning av 
grundskolan vad gäller systematiskt kvalitetsarbete. 

Nämnden har inte i tillräcklig omfattning följt upp verksamheten och utifrån 
analyser fått underlag för åtgärder och utveckling av utbildningen. 

Nämnden har inte följt upp att utbildningen vid kommunens grundskolor 
har förutsättningar att erbjuda likvärdig utbildning eller för övrigt beslutat om 
särskilda fokus på kvalitetsarbetet. I det utvecklingsarbete av kvalitetsarbetet 
som skolchefen driver bör nämndens roll förtydligas. 

Studieresultat efter grundskolans slut är låga i förhållande till kommungrupp 
och rike. Slutbetyg i engelska, matematik och svenska överstiger för en stor 
andel av eleverna resultaten på nationella prov.
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
22 oktober 2020

Justerandes sign

§ 47 forts

Resursfördelningsmodellen tar hänsyn till elevers olika förutsättningar och 
behov och modellen ses kontinuerligt över. Revisorerna bedömer att det 
finns en risk för brister i fördelningen av kostnader per kostnadsslag, vilket i 
så fall försvårar för ekonomisk uppföljning och analys. 

Elever med utländsk bakgrund förefaller i huvudsak ha tillgång till 
modersmål och studiehandledning på modersmål. Undervisning i svenska 
som andraspråk bedömer revisorerna inte sker likvärdigt.

Insatser för att möta elevers olika behov görs på grupp- och individnivå. Det 
är viktigt att arbetet fortsatt har fokus på åtgärder på organisations- och 
gruppnivå som gör insatser på individnivå överflödiga. I de fall elever har 
stora enskilda behov som inte kan mötas med insatser i den ordinarie 
gruppen ska behoven mötas individuellt. Revisorerna bedömer inte att 
nämnden har säkerställt att alla elever i behov av särskilt stöd får det särskilda 
stöd som de behöver.

Tillgången till legitimerade och behöriga lärare i Tomelilla kommun 
motsvarar snittet i riket. Huvudmannen har inte särskilt följt upp 
kompetensförsörjningen eller vidtagit särskilda åtgärder för att säkra 
kompetensförsörjningen, med undantag av fritidsstudiestöd.

Revisorerna bedömer utifrån granskningens syfte att skolenheterna 
huvudsakligen har förutsättningar att erbjuda en likvärdig utbildning, men att 
det är en brist att huvudmannen inte har följt upp avgörande aspekter av 
likvärdig skola, så att åtgärder kunnat vidtas om brister framkommit.

Mot bakgrund av granskningen bedömer revisorerna att familjenämnden:

- ska tillse att redovisningen per kostnadsslag genomförs i enlighet med 
SKOLFS 2011:142 och SCB-FS 2015:6, bilaga 1,

- ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete, som består av systematiskt 
och kontinuerlig planering, uppföljning och utveckling av 
utbildningen.
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
22 oktober 2020

Justerandes sign

§ 47 forts

- ska tillse att utbildningen är likvärdig. 
- bör följa upp att alla elever får det särskilda stöd som de behöver. Det 

gäller särskilt elever med omfattande stödbehov, men även elever som 
inte explicit uttrycker ett behov uppmärksammas och får det stöd som 
behövs. 

- bör öka sin kunskap om kompetensförsörjningen och eventuellt 
besluta om kompetensförsörjningsplan, med nuläge och åtgärder, på 
kort och lång sikt.

Föredragning
Joakim Nertyk, Certifierad kommunal yrkesrevisor, från KPMG AB 
medverkade på distans och föredrog granskningen för revisorerna mellan 
09.45-10.30.
Förslag till beslut
Revisorerna beslutar följande:

- Att godkänna granskningsrapport ” Granskning av förutsättningar för 
likvärdig skola” med handlingsid: Ks 2020.xxx

- Att översända granskningsrapporten samt missivskrivelse med 
handlingsid Ks 2020.xxx till familjenämnden för yttrande senast 2020-
12-30 samt till kommunfullmäktige för kännedom

Beslutsunderlag
Utkast, GR - likvärdig skola Tomelilla, handlingsid: Ks 2020.3370
Utkas Missiv likvärdig skola Tomelilla, handlingsid: Ks 2020.3371
GR - likvärdig skola Tomelilla, faktagranskad, handlingsid: Ks 2020.3327
Missiv likvärdig skola Tomelilla, handlingsid: Ks 2020.3329
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2020-10-16, handlingsid: 
Ks 2020.3372
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Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
22 oktober 2020

Justerandes sign

§ 47 forts

Förslag till beslut under sammanträdet
Ulla-Christina Lindberg (S) föreslår att revisorerna antar den faktagranskade 
granskningsrapporten ”Granskning av förutsättningar för likvärdig skola” 
samt uppdaterad missivskrivelse där yttrande från Familjenämnden begärs 
senast 2020-12-01. Slutligen föreslår Ulla-Christina Lindberg att revisorerna 
ger nämndsekreteraren i uppdrag att skicka på dagens sammanträde upprättat 
pressmeddelande tillsammans med granskningsrapport till Ystads Allehanda, 
SR Kristianstad och lokaltidningen Tomelilla/Simrishamn.
Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att revisorerna beslutar enligt Ulla-
Christina Lindbergs förslag.
_________

Beslutet skickas till:

Familjenämnden för yttrande
Kommunfullmäktige för kännedom
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1 Sammanfattning 
Vi har av Tomelilla kommuns revisorer fått i uppdrag att granska likvärdigheten i 
skolväsendet i kommunen. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020. 
Vi bedömer att det finns brister i familjenämndens styrning av grundskolan vad gäller 
systematiskt kvalitetsarbete. Nämnden har inte i tillräcklig omfattning följt upp 
verksamheten och utifrån analyser fått underlag för åtgärder och utveckling av 
utbildningen. Nämnden har inte följt upp att utbildningen vid kommunens grundskolor 
har förutsättningar att erbjuda likvärdig utbildning eller för övrigt beslutat om särskilda 
fokus på kvalitetsarbetet. I det utvecklingsarbete av kvalitetsarbetet som skolchefen 
driver bör nämndens roll förtydligas. Studieresultat efter grundskolans slut är låga i 
förhållande till kommungrupp och rike.  
Resursfördelningsmodellen tar hänsyn till elevers olika förutsättningar och behov och 
modellen ses kontinuerligt över. Vi bedömer att det finns en risk för brister i 
fördelningen av kostnader per kostnadsslag, vilket i så fall försvårar för ekonomisk 
uppföljning och analys. Elever med utländsk bakgrund förefaller i huvudsak ha tillgång 
till modersmål och studiehandledning på modersmål. Undervisning i svenska som 
andraspråk bedömer vi inte ske likvärdigt. 
Insatser för att möta elevers olika behov görs på grupp- och individnivå. Det är viktigt 
att arbetet fortsatt har fokus på åtgärder på organisations- och gruppnivå som gör 
insatser på individnivå överflödiga. I de fall elever har stora enskilda behov som inte 
kan mötas med insatser i den ordinarie gruppen ska behoven mötas individuellt. Vi 
bedömer inte att nämnden har säkerställt att alla elever i behov av särskilt stöd får det 
särskilda stöd som de behöver. 
Tillgången till legitimerade och behöriga lärare i Tomelilla kommun motsvarar snittet i 
riket. Huvudmannen har inte särskilt följt upp kompetensförsörjningen eller vidtagit 
åtgärder för att säkra kompetensförsörjningen, med undantag av fritidsstudiestöd  
Vi bedömer utifrån granskningens syfte att skolenheterna huvudsakligen har 
förutsättningar att erbjuda en likvärdig utbildning, men det är en brist att huvudmannen 
inte har följt upp avgörande aspekter av likvärdig skola, så att åtgärder kunnat vidtas 
om brister framkommit. 
Mot bakgrund av vår granskning bedömer vi att familjenämnden: 

— ska tillse att redovisningen per kostnadsslag genomförs i enlighet med SKOLFS 
2011:142 och SCB-FS 2015:6, bilaga 1, 

— ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete, som består av systematiskt och 
kontinuerlig planering, uppföljning och utveckling av utbildningen.  (4 kap. 3, 5 och 7 
§§) 

— ska tillse att utbildningen är likvärdig. (1 kap. 9 §, 2 kap. 13 § SkolL) 
— bör följa upp att alla elever får det särskilda stöd som de behöver. Det gäller särskilt 

elever med omfattande stödbehov, men även elever som inte explicit uttrycker ett 
behov uppmärksammas och får det stöd som behövs. (3 kap. 8 § 3 st. SkolL) 

— bör öka sin kunskap om kompetensförsörjningen och eventuellt besluta om 
kompetensförsörjningsplan, med nuläge och åtgärder, på kort och lång sikt. 
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2 Bakgrund 
Vi har av Tomelilla kommuns revisorer fått i uppdrag att granska likvärdigheten 
i skolväsendet i kommunen. 
För att ge alla elever möjlighet att få en likvärdig undervisning så måste likvärdiga 
förutsättningar säkerställas. Alla elever ska få tillräcklig stimulans för att kunna uppnå 
hela sin personliga och begåvningsmässiga potential. Skolan måste fortsätta utjämna 
skillnader i resultat som till exempel beror på föräldrars utbildningsbakgrund eller om 
man är utrikesfödd. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020. 
Granskningen utgår från revisorernas bedömning av väsentlighet och risk. 

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 
Syftet med granskningen är att översiktligt bedöma om skolorna har förutsättningar att 
erbjuda likvärdig utbildning med utgångspunkt från nedanstående frågeställningar. 
Granskningen har besvarat följande revisionsfrågor: 

− Hur fördelas resurser till utbildning och vilken hänsyn tas till elevers förutsättningar, 
behov och geografiska placering vid fördelning av resurser? 

− Har elever med utländsk bakgrund tillgång till studiehandledning på modersmål, 
modersmålsundervisning och svenska som andraspråk? 

− Vilka möjligheter att få särskilt stöd har elever som behöver det? 

− Hur ser tillgången ut på legitimerade och behöriga lärare? 

− Vilket systematiskt kvalitetsarbete bedrivs så att elevers rätt till likvärdig utbildning 
tillförsäkras? 

Granskningen avser familjenämnden och omfattar grundskolan. 

2.2 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller:    

− kommunallagen (2017:725) 6 kap. 6 §, 

− skollagen (2010:800) 1 kap. 4 och 9 §, och 

− tillämpbara interna regelverk, policyer och beslut. 

2.3 Metod 
Granskningen har genomförts genom studier och offentlig statistik, dokumentstudier 
och intervjuer med familjenämndens presidium, skolchef, urval av rektorer, 
elevhälsochef, representanter för elevhälsans olika insatser och urval av lärare. 
Rapporten är faktakontrollerad av skolchef. 
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3 Resultat av granskningen 
Nedan ser vi resultatet efter årskurs 6 (godkända i alla ämnen) efter läsåret 2018/2019. 

Skola Godkänd i alla ämnen Godkänd i alla ämnen 
exkl. nyanlända 

Brösarps skola i.u.1 i.u. 

Byavångsskolan 64,0 % 64,0 % 

Lindesborgsskolan 61,7 % 69,0 % 

Odenslundsskolan ~100 ~100 

Smedstorps skola i.u. i.u. 

Tomelilla kommun2  68,7 73,6 

Skåne län3 72,1 76,0 

Riket4 73,9 77,1 
Siris, Skolverket  

Skolenheterna i Tomelilla kommun är små, varför uppgifter saknas för flera skol-
enheter. Totalt handlar det om 135 elever varav 115 går i kommunal skola. Av 
uppgifterna ovan kan vi sluta oss till att snittet av andelen elever som uppnått 
kunskapskraven i alla ämnen är högre vid enheterna med färre än de med fler elever. 
Nedan ser vi resultatet efter årskurs 9 (andel elever godkända i alla ämnen, andel 
elever behöriga till gymnasieskolan och genomsnittligt meritvärde) efter läsåret 
2018/2019. 

Skola Antal 
elever 

Andel som 
uppnått 
kunskapskraven 
i alla ämnen (%) 

Andel behöriga 
till yrkesprogram  
(%) 

Genomsnittligt 
meritvärde, 
kommunala 
skolor 

Kastanjeskolan 108 53,7 / 57,0 70,4 / 75,0 180,3 / 186,7 

Pendlingskommun till 
mindre tätort 

 68,0 / 73,2 79,0 / 84,0 208,8 / 217,2 

Riket   73,4 / 77,4 82,5 / 86,7 224,5 / 231,3 
Kolada, SKR 

 
1 Vissa uppgifter sekretessbeläggs i statistiken, t.ex. på grund av att elevantalet är för litet. 
2 Kommunal huvudman 
3 Samtliga huvudmän 
4 Samtliga huvudmän 
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Av statistiken ovan kan vi se att studieresultaten är lägre i Tomelilla kommun i 
förhållande till både kommungrupp och rike. Även om hänsyn tas till kommunens 
socioekonomiska struktur är måluppfyllelsen lägre än den borde vara för alla tre mått. 
I den officiella statistiken av relationen mellan nationella prov och slutbetyg i årskurs 9 
2018/2019 framgår att andelen elever som har fått ett högre slutbetyg än provbetyg 
överstiger snittet i riket i alla ämnen, det vill säga engelska, matematik och svenska. I 
matematik och svenska får närmare hälften av eleverna ett högre slutbetyg än 
provbetyg. I engelska är andelen 33 procent.5 Andelen elever som får lägre slutbetyg 
än provbetyg är lägre i Tomelilla än snittet i riket. Intervjuad biträdande rektor menar att 
frågan diskuteras på skolenheten. 

3.1 Resurser 
”Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom 
fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas” enligt skollagen 1 kap. 9 §. Detta 
betyder att eleverna ska ges förutsättningar att nå så långt som möjligt och att de 
elever som av olika skäl har det svårt att nå målen i skolan, till exempel av socio-
ekonomiska skäl eller för att de har ett annat modersmål än svenska, ska 
kompenseras. Likvärdig utbildning handlar alltså inte om att resurserna skall fördelas 
lika, utan att ”hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov”. (Lgr11, p1) 
Detta är skolans kompensatoriska uppdrag. Sedan den 1 juli 2014 ska kommuner 
enligt 2 kap. 8 b § SkolL ”fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter 
barnens och elevernas olika förutsättningar och behov”. 
”I samband med resursfördelningen är det av vikt att huvudmannen tar hänsyn till 
behoven på de olika skolorna, bland annat genom att föra en dialog med rektorerna. 
Att resurser viktas och fördelas utifrån elevernas olika förutsättningar och behov är ett 
mycket betydelsefullt instrument för att kunna uppnå likvärdighet i utbildningen.” 
(SKOLFS 2014:40, sid. 19) 
I Skolverkets statistikverktyg Salsa får man fram uppgifter om elevernas bakgrund per 
skolenhet vad kön, eventuell utländsk bakgrund och föräldrarnas sammanvägda 
utbildningsnivå beträffar. Salsa tittar på skolornas resultat efter årskurs nio och därför 
är det endast på högstadienivå som uppgifterna framgår. Uppgifterna nedan gäller för 
vårterminen 2019. 

Skolenhet Andel (%) pojkar Andel (%) 
nyinvandrade 

senaste fyra åren 

Föräldrars 
sammanvägda 
utbildningsnivå6 

Tomelilla 50 7 1,95 

Riket 52 6 2,30 
Salsa 2019, Skolverket 

 
5 Snittet för rikets alla huvudmän vad gäller andelen elever som får ett högre slutbetyg än provbetyg ligger i 
engelska på 12,8 %, matematik 39,3 % och svenska 27,5 %. 
6 Anges på en skala mellan ett och tre, där 1 betyder genomgången folkskola/grundskola, 2 genomgången 
gymnasieskola om högst tre år, 3 fyraårigt gymnasium eller erhållit minst 20 poäng. 
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Av salsavärdena kan vi se att föräldrarnas sammanvägda utbildningsnivå är lägre i 
Tomelilla än i riket som helhet. Andelen elever vars föräldrar har en eftergymnasial 
utbildning uppgår till 36 procent, vilken är bland de lägsta i riket.7 Snittet i riket ligger på 
58 procent. Närmare var fjärde elev i kommunens grundskola har utländsk bakgrund, 
det vill säga är född utomlands eller har föräldrar som båda är födda utomlands. Snittet 
i riket ligger på 26 procent. 
Tabellen nedan visar elevstatistik per skolenhet vad gäller socioekonomiska 
bakgrundsfaktorer. Även kommunens enda fristående skolenhet redovisas. 

Skola Antal elever 
åk 1-9 

Andel elever med 
utländsk bakgrund 

Andel elever m 
föräldrar m 

eftergymnasial utb. 
Brösarps skola 73 i.u.8 67 % 

Byavångsskolan 215 41 % 38 % 

Kastanjeskolan 338 22 % 32 % 

Lindesborgs-
skolan 274 24 % 29 % 

Odenslunds-
skolan 106 17 % 38 % 

Smedstorps 
skola 104 11 % 35 % 

Tryde friskola 119 i.u.9 60 % 

Tomelilla10  22 % 38 % 

Riket11  26 % 60% 
Siris ”Grundskola – elevstatistik” 2019/2020, Skolverket 

Av uppgifterna ovan kan vi se att de socioekonomiska bakgrundsfaktorerna skiljer sig 
åt mellan skolenheterna. Det gäller särskilt den fristående grundskolan Tryde och den 
kommunala Brösarps skola, vilka båda har en relativt riket och kommunen låg andel 
elever med utländsk bakgrund och relativt kommunen en hög andel vårdnadshavare 
med eftergymnasial utbildning. 
I Skolverkets statistik (Siris), som bygger på uppgifter som kommunerna lämnar till 
SCB, framgår att genomsnittskostnaden för en grundskoleelev i Tomelilla kommun år 
2018 var 129 200 kronor. I den officiella statistiken fanns inga uppgifter för år 2019 för 
Tomelilla. 
Nedan görs en jämförelse med genomsnittlig kostnad i kommungruppen 
(pendlingskommun nära mindre stad/tätort) och för rikets samtliga huvudmän. 

 
7 Lägst andelen föräldrar med eftergymnasial utbildning har Filipstads kommun med 31 procent. 
8 Färre än tio elever, det vill säga lägre än 12 % 
9 Färre än tio elever, det vill säga lägre än 7 % 
10 Samtliga huvudmän 
11 Samtliga huvudmän 
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2018 Totalt (kr) Lokaler 
och inv. 

Under-
visn. 

Skolmål
-tider 

Lärverk
tyg, utr 

mm 

Elev-
hälsa 

Övr.12 

Tomelilla 129 200 13 300 66 700 5 900 8 500 1 900 32 800 

Kommungrp. 115 500 16 500 64 100 6 800 5 200 3 790 19 100 

Riket13 112 200 18 500 62 400 6 600 4 700 3 400 16 600 
Siris, Skolverket 

Den genomsnittliga kostnaden per elev i grundskolan i Tomelilla kommun uppgår alltså 
till drygt 129 tkr, vilket är drygt 13 tkr över snittet i kommungruppen och 17 tkr över 
snittet i riket. År 2018 var nettokostnadsavvikelsen 14,4 procent för hemkommunens 
kostnad för grundskola inklusive förskoleklass. Det betyder att kostnaden är högre än 
den borde vara med hänsyn till kommunens struktur och elevernas socioekonomiska 
bakgrund. Per elev innebär detta att utbildningen är drygt 15 tkr dyrare än vad 
referenskostnaden anger att den borde. Av uppgifter ovan framgår att övriga kostnader 
och lärverktyg är särskilt höga i förhållande till jämförelseobjekten. Kostnaden för 
elevhälsa är låg och görs en jämförelse med redovisad kostnad för 2017 framgår att 
den är mer än halverad. Skolchefen menar att familjenämnden inför varje beslut om 
skolpeng har information om budgeterad och faktisk kostnad för respektive 
kostnadsslag. 
I Tomelilla kommun fördelas de resurser som kommunfullmäktige avsatt till barn och 
utbildning i hög grad ut på förskole- och skolenheter. Resursen fördelas genom 
grundbelopp per elev, vilket bland annat påverkas av skolenhetens socioekonomiska 
struktur, samt i betydligt lägre grad på tilläggsbelopp för elever med mycket stora 
behov. Tilläggsbeloppet kopplas till elev. Beslut om tilläggsbelopp fattas av chef för 
elevhälsan och resursen finns också under vederbörandes ansvar. År 2019 fördelades 
drygt 4,6 mnkr till kommunal grundskola. Av totalt 16914 ansökningar bestod alla 
förutom en av ansökan om tilläggsbelopp för elevassistent eller resursperson. 
Grundbeloppet uppgår till drygt 57 tkr per elev i låg- och mellanstadiet och närmare 66 
tkr per elev i högstadiet. Antalet elever mäts månadsvis och påverkar 
resurstilldelningen. 
Sedan 2018 fördelas en del av grundbeloppet utifrån socioekonomiska faktorer. De 
faktorer som ligger till grund för fördelningen tillhandahålls av SCB och är desamma 
som Skolverket använder i SALSA.15 Det handlar om nyinvandrade de senaste åtta 
åren och vårdnadshavarnas utbildningsbakgrund. Modellen tar hänsyn till elever som 
behöver läsa svenska som andraspråk och är i behov av studiehandledning på 
modersmål, varför kostnader för dessa insatser belastar respektive skolenhet.  

 
12 I övrigt ingår allt som inte ingår i andra kostnadsslag. Det handlar t.ex. om studie- och yrkesvägledning 
och administration. 
13 Tomelilla och kommungrupp inkluderar endast kommunala huvudmän medan riket inkluderar samtliga 
huvudmän.  
14 Av dessa kom 67 från kommunal grundskola i Tomelilla. 
15 Skolverkets Arbetsverktyg för Lokala SambandsAnalyser, som presenterar skolors resultat av 
slutbetygen i årskurs 9 efter att viss hänsyn har tagits till elevsammansättningen. 
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Inför budgetår 2019 gav förvaltningen, i sitt underlag för beslut om skolpeng, två förslag 
till ram för socioekonomisk resursfördelning.16 I det första förslaget behålls samma ram 
som tidigare år, det vill säga 5,7 mnkr. I det andra förslaget flyttas ytterligare medel, 9,3 
mnkr från grundresursen till den socioekonomiska resursen, vilket skulle innebära totalt 
15 mnkr. Familjenämnden beslutade att behålla samma omfattning 2019 som 2018 på 
den socioekonomiska resursen.17  Resursfördelningsmodell för innevarande år är 
densamma som året dessförinnan.  
Den socioekonomiska resursen innebar, 2020, en omfördelning av resurser per elev på 
mellan 0 och 10 293 kronor per elev. Ingen av de fristående skolenheterna erhöll 
socioekonomiskt tillägg. Brösarp skola fick 341 kronor per elev, vilket var lägst bland de 
kommunala skolorna. Den kommunala skola som fick högst socioekonomisk ersättning 
var Byavångskolan som erhöll 10 293 kronor per elev. 
Brösarps skola får ett extra bidrag till små skolenheter på 500 tkr. Bidraget riktar sig till 
enheter med färre än hundra elever. 
På två skolenheter finns särskilda undervisningsgrupper för elever autism och/eller 
grav språkstörning. Dessa grupper tar emot elever från hela kommunen. Kostnaderna 
för denna verksamhet finansieras centralt. 
Resurser i form av statsbidrag, har också kommit familjenämnden till del. Det gäller till 
exempel satsningen på nyanländas lärande som påbörjades 2018 och 
slutrapporterades i februari 2020. 
Rektorerna upplever att det finns resurser i kommunen för att grundskolan ska bedrivas 
enligt lag och förordning. Rektorerna har också förutsättningar att på sin enhet fördela 
resurser efter behov. En rektor menar dock att resurserna inte används effektivt. En 
annan att ekonomistyrningen brister. Ekonomistyrningen bör snarast digitaliseras för att 
ge rektor snabba underlag för analys och åtgärder.  

3.1.1 Bedömning 
Vi konstaterar att kostnaden per elev i grundskolan är förhållandevis hög, vilket kan 
bero på skolstrukturen som utgörs av flera små skolenheter. Kostnaden per 
kostnadsslag skiljer sig i flera fall markant från riksgenomsnittet. Vi bedömer att det 
finns en risk för brister i fördelningen av kostnader per kostnadsslag, vilket i så fall 
försvårar för ekonomisk uppföljning och analys. 
Av nämndens protokoll framgår att diskussioner har förts om resursfördelningen i 
tillräckligt hög grad beaktar de olika elevernas olika förutsättningar och behov. Vi 
konstaterar att resursfördelningssystemet tar hänsyn till elevernas olika förutsättningar 
och behov och att nämnden kontinuerligt utvärderar modellen. 

  

 
16 Skolpeng 2019, Tomelilla kommun, sid. 6 
17 Familjenämnden, 2019-02-25, Fn § 10 
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3.2 Undervisning för elever med utländsk bakgrund 
Familjenämnden beslutade vid sitt sammanträde i maj 2019 att ge ett framtidslöfte i 
form ”underlag för det fortsatta arbetet” till nyanlända: ”alla barn och elever ses som en 
tillgång och satsas på genom en socioekonomisk resursfördelning för en likvärdig 
skola”.18 

3.2.1 Modersmål 
I skollagens 10 kap. 4 §, angående ämnen i grundskolan, stadgas att det som ämnen 
ska ”finnas språkval och, för elever som ska erbjudas modersmålsundervisning, 
modersmål.”  
Vidare stipuleras i 10 kap. 7 § skollagen att en elev som har en vårdnadshavare med 
ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk 
om språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet och eleven har 
grundläggande kunskaper i språket. Modersmålsundervisning i ett nationellt 
minoritetsspråk ska erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i 
hemmet. 
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter 
om modersmålsundervisning. Sådana föreskrifter får innebära att 
modersmålsundervisning ska erbjudas i ett språk bara om ett visst antal elever önskar 
sådan undervisning i det språket. I skolförordningens femte kapitel regleras vad som 
gäller för modersmålsundervisning och studiehandledning i den obligatoriska skolan. 
Ur Skolverkets senaste statistik över modersmålsundervisning i Tomelilla kommun kan 
vi hämta följande information. 

Grundskolan 2019 Tomelilla Pendlingskommun nära 
mindre stad/tätort 

Riket 

Andel (%) av det totala elevantalet 
som är berättigade att delta i 
modersmålsundervisning. 

17,8 % 26,2 % 28,1 %19 

Andel (%) av antalet berättigade elever 
som deltar i modersmålsundervisning. 

84,3 % 49,0 % 59,4 % 

Jämförelsetal 2019, Skolverket 

Av statistiken framgår att antalet berättigade till modersmål är betydligt lägre än snittet i 
riket. Andelen elever som är berättigade till modersmålsundervisning och också läser 
modersmål är dock betydligt högre än jämförbara snitt. 
Vårterminen 2020 läste 169 elever modersmål i sammanlagt fem språk.20 Läsåret 
2019/2020 var det närmare femtio elever som ansökte om modersmålsundervisning, 
men som inte fick det beviljat på grund av att antalet elever per språk understeg fem. 

 
18 Familjenämnden, 2019-05-24, Fn § 56 
19 Uppgiften gäller för 2018  
20 Slutredovisning -Riktade insatser för nyanländas lärande Tomelilla kommun Skolverket dnr 7 4 2-
20171661, sid. 38 
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Tomelilla kommun informerar om ”modersmålsstöd” (sic!) på sin hemsida.21 
Vårdnadshavare som vill att deras barn ska läsa modersmål gör en anmälan till 
kommunen på fysisk eller digital blankett. Rektorerna informerar vårdnadshavare och 
elever om möjligheten. 
I intervjuer framgår att modersmålsundervisningen fungerar bra. Respondenterna 
framför att försättningarna för elever att få modersmål är likvärdiga oberoende av på 
vilken skolenhet de går. Samordnaren påtalar dock att kommunens litenhet gör det 
svårt att rekrytera lärare i modersmål och studiehandledare, trots annonsering och 
utskick i kommunala nätverk. 

3.2.2 Studiehandledning för nyanlända 
Vad som explicit gäller om studiehandledning regleras i skolförordningen. ”En elev ska 
få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver det. En elev som ska 
erbjudas modersmålsundervisning och som före sin ankomst till Sverige har 
undervisats på ett annat språk än modersmålet får ges studiehandledning på det 
språket i stället för på modersmålet, om det finns särskilda skäl.” (5 kap. 4 § 
skolförordningen) 
Barn- och utbildningsverksamheten i Tomelilla kommun har en 2020-03-10 daterad 
riktlinje för studiehandledning. Av dokumentet framgår bland annat vad som regleras i 
författning om studiehandledning, organisation, ”processen kring studiehandledning” 
och studiehandledarens arbetsuppgifter. 
Om en lärare bedömer att en elev behöver studiehandledning på modersmål ska en 
blankett fyllas i och lämnas till rektor som beslutar om behovet. Ifylld blankett om 
beviljad studiehandledning skickas till samordnare för studiehandledning (en av 
kommunens rektorer). Blanketten är inte tagen i bruk vid tiden för granskningen. 
Samordnare rekryterar och ansvarar för introduktion till nyanställda studiehandledare. 
Anställda studiehandledare har sin placering på en skolenhet. Samordnaren ansvarar 
för samordning av behovet av studiehandledning i kommunen bland annat vad gäller 
tjänst och arbetstider.  
Överlag ges bilden av en välfungerande organisation genom vilken elever i behov av 
studiehandledning får det. Ibland brister det i enskilda språk, men det finns inlästa 
digitala läromedel på flera språk som dessa elever får tillgång till, enligt rektorerna. 
Några lärare menar att vissa elever skulle behöva studiehandledning i större 
omfattning än vad som erbjuds dem. Merparten av rektorerna menar att erbjudande av 
studiehandledning är likvärdigt i kommunen. Det framgår dock att det inte finns något 
system som säkerställer att elever i behov av studiehandledning, verkligen får det. 

3.2.3 Svenska som andraspråk 
Av det totala elevantalet i Tomelilla läser 3,5 procent svenska som andraspråk. Det är 
en förhållandevis liten andel. Om vi jämför med kommungrupp och rike hamnar snittet 
drygt tio procentenheter högre. I Skolverkets databas Siris framkommer att 

 
21 https://www.tomelilla.se/barn-och-utbildning/for-dig-med-barn-6-16-ar/modersmalsstod, 2020-08-31, kl. 
14:30 
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genomsnittlig betygspoäng 2019 låg på 5,922 23. Statistik om andelen elever som 
uppnått kunskapskraven finns inte att tillgå. 
Fram till höstterminen 2018 fanns lärare i svenska som andraspråk anställda på 
förvaltningsnivå. Därefter flyttades deras organisatoriska tillhörighet till skolenheterna. I 
kommunens slutredovisning av ”Riktade insatser för nyanländas lärande” framgår att 
rektorerna vid vissa enheter inte ansåg sig ha råd att ha specifika lärare i svenska som 
andraspråk utan lade över ansvaret på klasslärarna, vilka bedömdes besitta 
motsvarande kompetens. Undervisningen i svenska och svenska som andraspråk sker 
parallellt i klassrummet i låg- och mellanstadiet. På högstadiet deltar alla elever i 
svenskundervisningen och de elever som behöver läsa svenska som andraspråk gör 
det på tiden för språkval. Om elever som ska läsa svenska som andraspråk också vill 
läsa ett modernt språk, löses detta på individuell nivå genom studier i en annan grupp, 
enligt ansvarig rektor. 
Merparten av rektorerna svarar entydigt ja på frågan om att undervisning i svenska 
som andraspråk ges till de elever som behöver det. Intervjuade lärare på låg- och 
mellanstadiet är betydligt mer skeptiska. Teoretiskt kan det vara så att de får 
undervisning i svenska som andraspråk, men i praktiken ska läraren i svenska parallellt 
undervisa i svenska som andraspråk och det har inte alla förutsättningar att göra, 
varken kompetens- eller tidsmässigt. En rektor instämmer i lärarnas bild. Hög 
personalomsättning påverkar också kvaliteten på undervisningen i svenska som 
andraspråk, menar intervjuad lärare. 

3.2.4 Bedömning 
Vi bedömer att elever i Tomelilla kommun erbjuds och får undervisning i modersmål. 
Även studiehandledning på modersmål erbjuds i hög grad. Organisation för 
modersmål- och studiehandledning med ansvarig samordnare förefaller fungera bra, 
men styrande dokument är under implementering 
Det är emellertid inte säkerställt att undervisning i svenska som andraspråk erbjuds av 
kompetent personal efter kursplan i svenska som andraspråk. Detta gäller särskilt i låg- 
och mellanstadiet. På högstadiet finns en särskild organisation som erbjuder 
undervisning i svenska som andraspråk i särskilda grupper, bland annat på tid för 
språkval. Det framgår att undervisning i svenska som andraspråk inte tvingar en elev 
att avstå språkval, vilket är en förutsättning för upplägget. 

3.3 Särskilt stöd 
Utbildningen ska vara likvärdig för alla elever inom skolväsendet. Med likvärdighet 
menas enligt Skolinspektionen ”lika tillgång till utbildning, lika kvalitet på utbildningen 
och att utbildningen ska vara kompenserande”.  I skollagens 3 kap. regleras om barns 
och elevers utveckling mot målen. ”Alla barn och elever ska ges den ledning och 
stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån 
sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens 
mål.” Om det framkommer att en elev riskerar att inte nå målen skall detta anmälas till 
rektor som skyndsamt ska utreda elevens eventuella behov av särskilt stöd. I detta 

 
22 Högsta möjliga värde är 20, det vill säga betyg A. 
23 Statistik om andelen elever som uppnått kunskapskraven finns inte att tillgå. 
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sammanhang ska också samråd ske med elevhälsan, ”om det inte är uppenbart 
obehövligt”. Om eleven behöver särskilt stöd ska den få det och ett åtgärdsprogram 
ska utarbetas i enlighet med skollagens 3 kap. 9 §.  
Det kan finnas många orsaker till att en elev kan ha svårt att uppnå kunskapskraven 
och därför behöver särskilt stöd. Elever med diagnoser behöver inte automatiskt 
komma i åtnjutande av särskilt stöd. En diagnos får inte heller vara en förutsättning för 
att få särskilt stöd. Det är professionen som själv bedömer vad som är särskilt stöd.  
Huvudmannen ska ge rektorerna förutsättningar att kunna leva upp till lagens krav. Det 
är sedan rektor som i sin tur tillser att personalen både har kompetens och resurser för 
arbete med särskilt stöd. Skolverket påtalar i sina allmänna råd beträffande ”Arbete 
med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram” (SKOLFS 2014:40) att ”det 
är rektor som ansvarar för att det finns tydliga och fungerande rutiner på skolan”. I 
utarbetandet av åtgärdsprogram ska eleven och elevens vårdnadshavare ges möjlighet 
att delta. (3 kap. 9 § SkolL) Det är angeläget att skolans personal är lyhörd inför vad 
eleven och vårdnadshavarna framför. Det är emellertid rektor, eller i förekommande fall 
den person som rektor har delegerat till, som är ansvarig för att elevens situation 
utreds, även om vårdnadshavaren skulle motsätta sig detta. Vissa beslut om särskilt 
stöd är av sådan karaktär att endast rektor får fatta beslut därom. Det gäller särskild 
undervisningsgrupp, enskild undervisning och anpassad studiegång.  
I skolenkäten, som genomförs hos varje huvudman vartannat år, tillfrågades eleverna i 
årskurs fem och årskurs nio om anpassning efter elevens behov.24 Den första siffran i 
kolumnen anger snittet i Tomelilla kommun och den andra siffran snittet i 
enkätomgången. 

Anpassning efter elevens behov Årskurs 5 Årskurs 925 

Mina lärare hjälper mig i skolarbetet när jag behöver 
det. 

9,1 / 8,6 i.u. 

Skolarbetet är svårt för mig 6,9 / 7,1 i.u. 
Skolenkäten för elever i årskurs 5 respektive årskurs 9 våren 2018, Skolinspektionen 

Av uppgifterna ovan kan vi se att eleverna i Tomelilla upplever skolarbetet något 
svårare än snittet i enkätomgången, men de menar också att lärarna hjälper dem i 
arbetet när de behöver det. Snittet är högre än snittet i enkätomgången. Lärarna anger 
i sin del av skolenkäten i paritet med snittet i enkätomgången att de ”har förutsättningar 
att hjälpa elever som är i behov av det”. Drygt var femte lärare anger dock att 
påståendet ”stämmer ganska dåligt”. Fler än var tredje lärare instämmer inte i 
påståendet att ”om det framkommer att en elev på skolan har behov av särskilt stöd 
utreds det snabbt”. Vårdnadshavarnas svar är något mer negativa än snittet i 
enkätomgången vad gäller om deras barn får det stöd som de behöver. Närmare var 
tredje vårdnadshavare tycker också att deras barn behöver mer stöd än skolan ger 

 
24 Medelvärdet och indexvärdet hamnar på en skala mellan 0-10, där 10 innebär att respondenterna anger 
att påståendet ”stämmer helt och hållet” och 0 att påstående inte alls stämmer, däremellan finns 
alternativen ”stämmer ganska bra” och ”stämmer ganska dåligt”. Vid negativa påståenden gäller omvänt 
förhållande. 
25 Inget resultat på grund av att huvudmannen endast har en skolenhet. 
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henne/honom. Av de vårdnadshavare som har barn med särskilt stöd uppger 83 
procent att barnet får det stöd som han/hon behöver. 
På kommunens hemsida ges information om särskilt stöd under rubriken ”Elevhälsa”.26 
Elevhälsan i Tomelilla kommun är centralt organiserad under en elevhälsochef. 
Elevhälsan består av kuratorer, psykolog, skolläkare, skolsköterskor och 
specialpedagoger, vilka alla är lagstadgade samt pedagogisk tränare, vilket är en 
variant av pedagogiskt stöd. På central nivå är även verksamhetschef enligt hälso- och 
sjukvårdslagen placerad. Verksamhetschefen är tillika samordnare för 
skolsköterskorna i kommunen. Skolläkarens tjänst omfattar fem procent och köps in 
från regionen. Varje professions arbete samordnas av en samordnare. Det handlar om 
professionsutveckling, kompetensutveckling och kollegialt lärande och utbyte. 
Kuratorer och skolsköterskor utför primärt sitt dagliga arbete ute på skolenheterna. I 
kommunen finns en psykolog som främst arbetar med utredningar och andra uppdrag 
kopplade till enskilda elever. Psykologen deltar inte i det återkommande 
elevhälsoträffarna med rektor, kurator, skolsköterska och specialpedagogisk 
kompetens. Psykologen kan dock vid behov finnas med på telefon. De centralt 
placerade specialpedagogerna arbetar med samordning och övergripande frågor till 
exempel tilläggsbelopp. På varje skolenhet finns specialpedagoger och speciallärare. 
Det händer emellertid av och till att vakanser uppstår. 
Av skolenkäten framgår att närmare 80 procent av grundskollärarna anser att de ”kan 
få råd och stöd av elevhälsogruppen för att själv kunna hjälpa […] elever i deras 
utmaningar” och att det på deras skola finns beredskap för att ”hantera situationer som 
kräver elevhälsogruppens kompetenser”. I intervjuer med rektorer och lärare framgår 
att det finns tillgång till elevhälsa som motsvarar behoven på skolenheterna. Någon 
respondent framför att det ibland behövs mer kuratorsinsats. 
Av Årsredovisningen 2019 framgår att familjenämnden genom intern kontroll bedömt 
att risken för att elever inte blir behöriga till gymnasieskolan är påtaglig. Fokus på det 
kompensatoriska uppdraget måste ligga kvar och arbetet med att utveckla utbildningen 
fortsätta.27 
På frågan om elever i behov av särskilt stöd får det särskilda stöd som de behöver 
svarar nämndens ordförande och intervjuade rektorer att de får det. Rektorerna 
påpekar att insatserna i första hand ska genomföras i ordinarie klass. Det finns 
vårdnadshavare som är missnöjda, eftersom särskilt stöd för många av dem handlar 
om att deras barn ska få en personlig assistent. Rektorerna redogör för hur de har 
organiserat sin verksamhet för att möta elevernas behov utan assistenter, till exempel 
undervisning i klasser med färre elever och/eller med fler lärare i gruppen respektive 
andra stöd till grupp. Särskilt för små skolor blir det svårt att göra insatser på 
individnivå, menar rektor. Rektorerna söker också pengar från staten till olika former av 
insatser för att stärka personalens kompetens. 
Lärarna menar att alla elever inte får det stöd eller särskilda stöd som de behöver, en 
bild som också delas av nämndens andre vice ordförande. Lärarna måste ständigt 
prioritera mellan elevernas behov. Det finns en överhängande risk för att alldeles för 
mycket fokus riktas mot de elever som är utagerande och kräver uppmärksamhet eller 
mot barn vars vårdnadshavare är krävande; detta på bekostnad av lugna och tysta 

 
26 https://www.tomelilla.se/barn-och-utbildning/for-dig-med-barn-6-16-ar/elevhalsa, 2020-08-31, kl. 14:30 
27 Årsredovisning 2019, sid. 90 
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elever vars behov kan vara stora. Insatser måste också sättas in tidigare, redan från 
förskoletid, menar lärarna. Elevhälsochefen påtalar att det finns resurser i form av 
specialpedagogisk kompetens avsatt på förvaltningen för arbete mot förskolorna. En 
lärare framför också med emfas vikten av att det särskilda stödet inte upphör när 
eleven övergår till fritidshemmet, så görs idag och det är inte tillfredsställande. 
I kommunen finns två centrala undervisningsgrupper som tar emot elever med 
autismspektrumtillstånd. Enheterna är placerade vid Smedstorpskolan, för elever i 
årskurs 1-6 och Kastanjeskolan för elever på högstadiet. Verksamheterna är 
anslagsfinansierade. Beslut om mottagande i dessa enheter fattas efter beredning i 
den centrala elevhälsan av elevhälsochefen. Lärarna bedömer, och representanter för 
elevhälsan instämmer, att antalet platser för elever som behöver undervisning i en 
annan miljö än den ordinarie klassens inte motsvarar behoven. För elever med de allra 
största behoven behövs en resursskola med personal som har både social och 
pedagogisk kompetens att möta dessa elevers behov. Elevhälsochefen och skolchefen 
berättar att det pågår ett arbete tillsammans med ett antal kranskommuner om 
samverkan kring barn med stora stödbehov. På Lindesborgsskolan har en egen 
särskild undervisningsgrupp bildats, vilket upplevs som positivt, men samtidigt 
konstateras att det inte finns förutsättningar på alla skolenheterna att upprätta sådana 
grupper. 

3.3.1 Bedömning 
Vi konstaterar att det vidtas en rad åtgärder i Tomelilla kommun för att möta elevers 
behov av särskilt stöd. Insatser vidtas på gruppnivå med målet att elevernas behov ska 
mötas i den ordinarie klassen, vilket vi bedömer vara helt rätt. För elever med 
omfattande stödbehov förefaller inte organisationen ha möjlighet att möta upp. Det är 
inte säkerställt att antalet platser i särskilda undervisningsgrupper motsvarar behoven. 
Även andra elevgrupper riskerar att bli utan adekvat stöd därför att befintlig lärarresurs 
inte räcker till eller att arbetssättet inte anpassas. 
Det finns tillgång till elevhälsans olika insatser och det är positivt att specialpedagogiskt 
stöd i form av handledning kan sättas in redan i förskola. Det bedrivs ett förebyggande 
och hälsofrämjande arbete, men bedömer inte att elevhälsan främst arbetar 
förebyggande och hälsofrämjande. 
Förutsättningarna att möta elever med särskilda behov är inte likvärdiga mellan 
skolenheterna. Det gäller särskilt elever med stora stödbehov, men inte så stora att de 
har beretts plats på central särskild undervisningsgrupp. 

3.4 Lärare 
I skollagens andra kapitel regleras vad som krävs av de anställda för att få bedriva 
undervisning. Från och med den 1 juli 2015 måste lärarna vara legitimerade för att få 
undervisa och sätta betyg. Det gäller också för att kunna anställas utan tidsbegräns-
ning. Reglerna gäller med undantag för bland annat modersmålslärare. 
Om det inte finns någon legitimerad lärare som är behörig att undervisa eller om det 
finns något annat särskilt skäl får en annan lärare bedriva undervisning, med vissa 
förbehåll. Läraren ifråga ska vara lämplig att bedriva undervisning och i så stor 
utsträckning som möjligt ha en utbildning som motsvarar behörighetsutbildningen. (Se 
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2 kap. 18 § SkolL) Undervisning får dock bedrivas högst ett år i sänder. Om det handlar 
om längre än sex månader ska huvudmannen först fatta beslut. 
Betyg får bara sättas av legitimerad lärare. Om en icke-legitimerad lärare bedriver 
undervisning ska betyg sättas tillsammans med legitimerad lärare. Vid oenighet sätter 
den legitimerade lärare betyget såtillvida vederbörande är ämnesbehörig, annars 
rektor.  
I tabellen nedan kan vi bland annat utläsa att andelen lärare med legitimation och 
ämnesbehörighet är något högre i Tomelilla kommun än snittet i länet och riket. 
Däremot sker undervisning av icke behöriga lärare till mer än femtio procent i fler 
ämnen. Det är dock förhållandevis små ämnen. 
 

Kommun Heltidstjänster 
därav med lärarleg 
och behörighet i 
ämnet28 

Heltidstjänster 
därav med lärarleg 
och behörighet i 
ämnet 50 % eller 
mindre.29 

Andel (%) av samtliga 
tjänstgörande lärare 
med lärarlegitimation 
och ämnesbehörighet 

Tomelilla 
kommunal 
huvudman 

69,7 % kemi, franska, 
tyska, teknik 

82,0 % 

Skåne län 
kommunala 
huvudmän / 
samtliga 
huvudmän 

71,6 % / 70,4 % - / teknik 80,1 % / 78,5 % 

Riket  
kommunala 
huvudmän / 
samtliga 
huvudmän 

71,2 % / 70,1 % teknik30 79,0 %/ 77,7 % 

Siris ”personalstatistik per ämne” 2020-02-03, Skolverket 

 
 
 
 
 

 
28 Denna statistikuppgift visar det totala antalet lärare per ämne uttryckt i antal heltidstjänster 
(årsarbetskrafter) och som var anställda. Skolverket 
29 Lärare med lärarleg och behörighet i minst ett av sina respektive undervisningsämnen, Skolverket 
30 Uppgiften gäller för samtliga huvudmän. För kommunala huvudmän är det inget ämne där andelen 
legitimerade och behöriga understiger 50 %. 
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Tabellen nedan visar statistik per skolenhet. Även kommunens enda fristående 
skolenhet redovisas. 

Skola Heltidstjänster Antal tjänstgörande 
lärare 

 Antal Andel med 
lärarleg och 
behörighet 

Ämnen i vilka 50 % 
eller fler är utan 
lärarleg och behörighet 

Antal Andel med 
lärarleg och 
behörighet 

Brösarps skola 5,7 67,1 % hem- och 
konsumentkunskap 

7 85,7 % 

Byavångsskolan 14,3 74,5 % biologi, fysik, idrott och 
hälsa, kemi, musik, 
teknik 

19 78,9 % 

Kastanjeskolan 31,3 59,6 % biologi, kemi, 
matematik, franska, 
tyska, svenska som 
andraspråk 

35 68,6 % 

Lindesborgs-
skolan 

19,3 70,1 % bild, engelska, historia, 
samhällskunskap, 
teknik 

20 80,0 % 

Odenslunds-
skolan 

7,2 62,4 % bild, engelska, hem- 
och 
konsumentkunskap 
idrott och hälsa, kemi, 
musik, slöjd, teknik 

9 88,9 % 

Smedstorps 
skola 

10,8 82,3 %  13 92,3 % 

Tryde friskola 7,7 92,1 %  10 100 % 
Siris ”personalstatistik per ämne” 2020-02-03, Skolverket 

Av tabellen framgår att andelen lärare med legitimation och behörighet skiljer sig åt 
mellan enheterna. Kraven på legitimation och behörighet i högstadiet är högre än för 
lägre stadier, vilket kan vara en förklaring till att andelen legitimerade och behöriga 
lärare är lägre på Kastanjeskolan än vid de andra enheterna. Det är i förhållandevis 
små ämnen som det saknas behöriga lärare, men på några enheter understiger 
andelen heltidstjänster i engelska och matematik besatta med behöriga lärare femtio 
procent. 
Enligt nämndens ordförande försöker kommunen att rekrytera legitimerade och 
behöriga lärare, men för övrigt har nämnden inga synpunkter på rekrytering. Det är inte 
löneläget som gör det svårt att rekrytera menar ordföranden, vilket skolchef och 
rektorer i stort instämmer i. 
Rektorerna bedömer att de har lyckats ”skapligt” med rekrytering inför innevarande 
läsår. För rektor på småskolenheterna är det svårare. Det gäller särskilt i små ämnen, 
såsom musik och slöjd. Här finns det förutsättningar att stärka samverkan mellan 
kommunens skolor, menar rektor. Idag sker samverkan medelst bussning till 
centralorten för undervisning i hem- och konsumentkunskap och moderna språk. 
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Kommunen har inget särskilt program för kompetensförsörjning vad gäller pedagogisk 
personal. De lärare som vill vidareutbilda sig kan få ekonomiskt stöd i form av 
ersättning för litteratur. De kan också vara tjänstlediga för tentamina och ytterligare 
någon sammankomst på läroanstalten utan löneavdrag. 
En respondent menar att kommunen borde utveckla sin kommunikation med 
presumtiva medarbetare. Det krävs mer än en annons i platsbanken. Kommunen 
måste tydligare visa varför Tomelilla är rätt plats att söka till. 

3.4.1 Bedömning 
Andelen legitimerade och behöriga lärare i Tomelilla är ungefär i paritet med snittet i 
länet och riket. Nämnden bör öka sin kunskap om kompetensförsörjningen inom 
skolväsendet i kommunen som helhet och på respektive skolenhet. Utifrån vad som 
framkommer bör lämpliga åtgärder vidtas. 

3.5 Systematiskt kvalitetsarbete 
Bestämmelser om systematiskt kvalitetsarbete i förskola och skola finns i 4 kap. 
skollagen. I lagen framgår att arbetet ska bedrivas på huvudmanna- och enhetsnivå 
och bestå av planering, uppföljning och utveckling. Arbetet ska utgå från målen för 
verksamheten som formuleras i lag, förordningar och andra styrdokument. Fokus får 
alltså inte bara ligga på kunskapsmålen. Det systematiska kvalitetsarbetet på 
huvudmannanivå ska bygga på verksamheternas kvalitetsarbete. Det systematiska 
kvalitetsarbetet ska dokumenteras. 
Vid Skolinspektionen regelbundna tillsyn 2015/2016 konstaterades brister i det 
systematiska kvalitetsarbetet vad gällde att huvudmannen i sitt systematiska 
kvalitetsarbete utifrån vad som framkommer i analysen besluta om åtgärder, planera 
och genomföra åtgärder samt dokumentera arbetet. Skolinspektionen avslutade 
tillsynen 2016-11-30, då bristerna ansågs avhjälpta.31 
Nämndens ordförande menar att nämnden inte styr det systematiska kvalitetsarbetet. 
Han ser inte heller att likvärdigheten har följts upp. Andre vice ordförande påtalar dock 
att nämnden har begärt att större fokus läggs på analys av resultaten och att nämnden 
också får förslag på vilka åtgärder som verksamheten bedömer behöver vidtas. Förste 
vice ordförande bedömer att det har blivit bättre. 
Barn- och utbildningsverksamheten gör årligen en kvalitetsuppföljning efter avslutat 
läsår. Uppföljningen syftar enligt kommunens dokument till att påverka måluppfyllelse 
och likvärdighet. Av den senaste kvalitetsuppföljningen, efter läsåret 2018/2019, 
framgår att arbetsgången för det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) ”innehåller en 
omfattande SKA-enkät för enheterna och en kvalitetsuppföljning […]. SKA-enkäterna 
ska vara klara i juni, där analyseras enheternas resultat gällande betyg och resultat 
men även Likabehandlingsarbetet, statsbidrag och kompetensutvecklingsprojekt 
utvärderas. SKA-enkäterna görs digitalt och ligger till grund för verksamhetens 
kvalitetsuppföljning samt används i förskolechefers och rektorers fortsatta arbete på 
enheterna.” Efter läsåret 2018/2019 konstateras att SKA-enkäterna inte har genomförts 
på alla enheter.  

 
31 Skolinspektionen 201611-30, dnr 43-2014:8598 
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En rektor redogör för hur kvalitetsarbetet bedrivs på vederbörandes enhet. Genom 
programmet Digilys har de kontinuerlig uppföljning av resultat i grupp men också på 
individnivå. Läraren gör sin analys, specialpedagog och rektor gör gemensam analys 
därefter samlas lärarna, specialpedagogen och rektor för en gemensam analys och 
skriver ner åtgärder. Detta blir också ett kollegialt lärande. I detta arbete ryms 
uppföljningen av måluppfyllelsen. Elevhälsan kommer ju också in i kvalitetsarbetet då 
de siktar på tidiga insatser för eleverna, enligt rektor. En annan, nyanställd rektor, har 
svårt att redovisa för hur kvalitetsarbetet har bedrivits på enheterna. Gemensamt för 
rektorerna är dock att det systematiska kvalitetsarbetet håller på att utvecklas. 
I Kvalitetsuppföljning redovisas ett antal resultat i förhållande till uppsatta mål. 
Resultaten analyseras till viss del. I Kvalitetsuppföljning 2017/2018 anges att 
uppföljningar också görs kring statliga satsningar.  Vi har tagit del av dokument som 
redovisar arbete och resultat efter satsningen ”Riktade insatser för nyanländas 
lärande”. 
Av kommunens Årsredovisning 2019 framgår att ”verksamheten har flera utmaningar” 
och att ”skolresultaten behöver höjas”. Andra utmaningar som skolväsendet i 
kommunen står inför gäller rekrytering av skolledare och utbildningens och 
administrationens digitalisering. 
Centrala barn- och elevhälsan har i en särskild kvalitetsrapport följt upp arbetet kring 
tilläggsbelopp 2019. I rapporten redovisas inkomna och beviljade ansökningar, arbetet 
och ansökningar analyseras och slutsatser dras. Bland annat konstateras, vilket 
elevhälsochefen också poängterar vid vår intervju, att kvalitetsarbetet måste bli bättre 
till exempel vad gäller uppföljning av beviljade tilläggsbelopp. 
Skolchefen har innehaft sitt uppdrag under ett år och är i slutfasen av implementering 
av ett nytt kvalitetsarbete som bedrivs i ett årshjul med fyra avrapporteringar, i form av 
verksamhetsdialoger mellan skolchef och respektive rektor kring olika tema, till 
exempel värdegrund och utveckling mot målen. Även kommunala frågor såsom 
ekonomi och personal är fokusområden i dialogerna. Under oktober månad kommer 
den sista av fyra verksamhetsdialoger att genomföras. 

3.5.1 Bedömning 
Vi bedömer inte att kommunens systematiska kvalitetsarbete motsvarar skollagens 
krav på systematisk och kontinuerlig planering, uppföljning och utveckling. Vi kan se att 
nämnden i sin senaste Kvalitetsuppföljning påtalar kvalitetsarbetet betydelse för 
likvärdig skola, men vi kan inte se att det faktiska kvalitetsarbetet analyserar frågan och 
därmed finns inte heller den kunskap som krävs för att åtgärder vid brister i 
verksamheten vidtas. I kommunens uppföljning redovisas diverse kunskapsresultat, 
men orsakerna analyseras endast sporadiskt och ytligt.  
Familjenämnden styr inte heller kvalitetsarbetets inriktning, vilket vi bedömer att 
nämnden bör göra. I rapporten har bland annat framkommit att det inte är säkerställt att 
alla barn i behov av studiehandledning på modersmål eller undervisning i svenska som 
andraspråk får det. Det vore ett område att särskilt följa upp. 
Av skolchefens redovisning framgår att kvalitetsarbetet är under utveckling och det 
som vi har fått oss redovisat bedömer vi vara i linje med lagens krav och intention. 
Nämnden deltar inte i kvalitetsarbetet till exempel genom val av områden att särskilt 

56



 

 19 
© 2020 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Confidential 

Tomelilla kommun 
 Granskning av förutsättningar för likvärdig skola 
 
 2020-10-19 

följa upp. Det systematiska kvalitetsarbetet är ett mycket viktigt verktyg i nämndens 
styrning av grundskola, ett verktyg som nämnden idag i låg grad använder sig av. 
Särskilda uppföljningar såsom den centrala barn- och elevhälsans rapport kring 
tilläggsbelopp 2019 och redovisningar till staten av hur erhållna statsbidrag använts 
uppfyller krav på adekvat kvalitetsuppföljning och ger god information om hur 
verksamheten kan utvecklas. 

3.6 Sammanfattande bedömning och rekommendationer 
Vi bedömer att det finns brister i familjenämndens styrning av grundskolan vad gäller 
systematiskt kvalitetsarbete. Nämnden har inte i tillräcklig omfattning följt upp 
verksamheten och utifrån analyser fått underlag för åtgärder och utveckling av 
utbildningen. Nämnden har inte följt upp att utbildningen vid kommunens grundskolor 
har förutsättningar att erbjuda likvärdig utbildning eller för övrigt beslutat om särskilda 
fokus på kvalitetsarbetet. I det utvecklingsarbete av kvalitetsarbetet som skolchefen 
driver bör nämndens roll förtydligas. Studieresultat efter grundskolans slut är låga i 
förhållande till kommungrupp och rike. Slutbetyg i engelska, matematik och svenska 
överstiger för en stor andel av eleverna resultaten på nationella prov. 
Resursfördelningsmodellen tar hänsyn till elevers olika förutsättningar och behov och 
modellen ses kontinuerligt över. Vi bedömer att det finns en risk för brister i 
fördelningen av kostnader per kostnadsslag, vilket i så fall försvårar för ekonomisk 
uppföljning och analys. Elever med utländsk bakgrund förefaller i huvudsak ha tillgång 
till modersmål och studiehandledning på modersmål. Undervisning i svenska som 
andraspråk bedömer vi inte ske likvärdigt. 
Insatser för att möta elevers olika behov görs på grupp- och individnivå. Det är viktigt 
att arbetet fortsatt har fokus på åtgärder på organisations- och gruppnivå som gör 
insatser på individnivå överflödiga. I de fall elever har stora enskilda behov som inte 
kan mötas med insatser i den ordinarie gruppen ska behoven mötas individuellt. Vi 
bedömer inte att nämnden har säkerställt att alla elever i behov av särskilt stöd får det 
särskilda stöd som de behöver. 
Tillgången till legitimerade och behöriga lärare i Tomelilla kommun motsvarar snittet i 
riket. Huvudmannen har inte särskilt följt upp kompetensförsörjningen eller vidtagit 
åtgärder för att säkra kompetensförsörjningen, med undantag av fritidsstudiestöd. 
Vi bedömer utifrån granskningens syfte att skolenheterna huvudsakligen har 
förutsättningar att erbjuda en likvärdig utbildning, men det är en brist att huvudmannen 
inte har följt upp avgörande aspekter av likvärdig skola, så att åtgärder kunnat vidtas 
om brister framkommit. 
Mot bakgrund av vår granskning bedömer vi att familjenämnden: 

— ska tillse att redovisningen per kostnadsslag genomförs i enlighet med SKOLFS 
2011:142 och SCB-FS 2015:6, bilaga 1, 

— ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete, som består av systematiskt och 
kontinuerlig planering, uppföljning och utveckling av utbildningen.  (4 kap. 3, 5 och 7 
§§) 

— ska tillse att utbildningen är likvärdig. (1 kap. 9 §, 2 kap. 13 § SkolL) 
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— bör följa upp att alla elever får det särskilda stöd som de behöver. Det gäller särskilt 
elever med omfattande stödbehov, men även elever som inte explicit uttrycker ett 
behov uppmärksammas och får det stöd som behövs. (3 kap. 8 § 3 st. SkolL) 

— bör öka sin kunskap om kompetensförsörjningen och eventuellt besluta om 
kompetensförsörjningsplan, med nuläge och åtgärder, på kort och lång sikt. 

 
KPMG AB 

Joakim Nertyk   
Certifierad kommunal yrkesrevisor, 
specialist  
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens utbildningsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
10 december 2020

Justerandes sign

Fnuu § 38 Dnr FN 2020/123

Barn- och elevresurs (skolpeng) 2021

Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till 
familjenämnden
Familjenämnden beslutar skolpeng för de olika verksamheterna enligt 
föreslagna belopp, handlingsid: Fn 2020.3816 och Fn 2020.3817. 

Familjenämnden föreslås att inte ändra den socioekonomiska 
omfördelningen, utan bibehålla samma socioekonomiska omfördelning som 
för innevarande skolpeng (2020).

Roger Persson (S) deltar inte i beslutet.

Ärendebeskrivning
Familjenämnden har att fatta beslut om barn- och elevresurs (skolpeng) inför 
kalenderåret 2021. Beslutet ska fattas på nämndens decembermöte. 

Skolpeng beslutas separat för vardera skolformen, från förskola till och med 
gymnasieskola. Skolpengen fastställs till ett grundbelopp per barn/elev, med 
ett antal kostnadsposter vilka följer av skollagen. Beloppen som fastställs 
följer i sin tur av den budgetram familjenämnden tilldelats för barn-och 
utbildningsverksamheten. Utöver att fastställa grundbeloppet ska nämnden 
fatta beslut om eventuella omfördelningar, exempelvis socioekonomisk 
omfördelning. 

Under hösten 2019, vid familjenämndens sammanträden i oktober och 
november har en genomgång av skolpengens struktur och framräkning 
redovisats samt vilka principer som ska följas vid framräknandet av 
skolpengen. Vidare har den socioekonomiska omfördelningen belysts. 

För gymnasieskolan föreslås att skolpengen motsvarar riksprislistan. Detta 
gäller inte för kommunala skolor i Skåne där priset fastställs av respektive 
anordnare enligt gällande samverkansavtal.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar skolpeng för de olika verksamheterna enligt 
föreslagna belopp (i bilagor). 
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens utbildningsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
10 december 2020

Justerandes sign

§ 38 forts.

Familjenämnden föreslås att inte ändra den socioekonomiska 
omfördelningen, utan bibehålla samma socioekonomiska omfördelning som 
för innevarande skolpeng (2020).

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse skolchef Johan Holmqvist, handlignsid: Fn 2020.3897.
Budget och skolpeng 2021 Familjenämnden BoU, handlingsid: Fn 2020.3816.
Riksprislista för ersättning till fristående skolor, handlingsid: Fn 2020.3817.
_________

Beslutet skickas till:
Familjenämnden
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Tomelilla kommuns prislista för ersättning till fristående gymnasieskolor 2021

Bidraget till fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor består av ett grundbelopp och i vissa 
fall ett tilläggsbelopp. Hemkommunen ska lämna bidrag för varje elev på ett nationellt program vid 
en fristående gymnasieskola där huvudmannen fått godkännande från Skolinspektionen. Bidrag från 
hemkommunen till fristående gymnasie- och gymnasiesärskola regleras i 16 kap. 52–55 §§, 17 kap. 
31–36 §§ samt 19 kap. 45–48 §§ skollagen (2010:800). I 13 kap. gymnasieförordningen (2010:2039) 
finns det närmre bestämmelser och bidrag till enskilda huvudmän för dessa skolformer.

Grundbeloppet ska ge ersättning för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration, 
mervärdesskatt och lokalkostnader. För utbildning på sådana nationella program och nationella 
inriktningar som hemkommunen erbjuder, ska grundbeloppet bestämmas efter samma grunder som 
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till det programmet eller den inriktningen. I andra fall 
ska elevens hemkommun betala bidragsbelopp enligt riksprislistan. 

Utöver grundbeloppet ska kommunen betala ett tilläggsbelopp för elever som har ett omfattande 
behov av särskilt stöd eller som ska erbjudas modersmålsundervisning. Tilläggsbeloppet bestäms 
efter en individuell prövning.

Fristående gymnasie- och gymnasiesärskola

För varje elev som genomgår utbildning vid en godkänd fristående gymnasieskola ska elevens 
hemkommun betala ett grundbelopp. Kommunens skyldighet att lämna bidrag för en elev i 
gymnasieskolan gäller endast om hemkommunen var skyldig att erbjuda eleven gymnasieutbildning 
vid den tidpunkt då utbildningen började. Likabehandlingsprincipen betyder att bidrag ska beräknas 
eftersamma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten 
Tilldelningen är ett driftbidrag till verksamheten.

För utbildning på sådana nationella program och nationella inriktningar i gymnasieskolan som 
hemkommunen erbjuder, ska grundbeloppet bestämmas efter samma grunder som kommunen 
tillämpar vid fördelning av resurser till det egna programmet eller inriktningen. Motsvarande gäller 
bidrag för utbildning i gymnasiesärskolan.

För utbildning på särskilda varianter och för riksrekryterande utbildning inom gymnasieskolan ska 
hemkommunen betala det grundbelopp som har beslutats i varje särskilt fall av Skolverket.

I andra fall ska elevens hemkommun betala bidragsbelopp enligt riksprislistan. 

Bidraget till en enskild huvudman för gymnasieskola eller gymnasiesärskola ska innefatta ersättning 
för skolmåltider endast om hemkommunen erbjuder kostnadsfria skolmåltider. En enskild huvudman 
för gymnasieskola eller gymnasiesärskola, vars bidrag från en elevs hemkommun innefattar 
ersättning för skolmåltider, får inte ta ut någon måltidsavgift från den elev som bidraget avser.

Den Interkommunala ersättningen regleras i Skollagens 16 kap. 50 - 51 §:

En kommun som på ett nationellt program har antagit en elev som inte är hemmahörande i 
kommunen eller i samverkansområdet för utbildningen ska ersättas för sina kostnader för elevens 
utbildning av dennes hemkommun (interkommunal ersättning). Första stycket gäller även ett 
landsting som på ett nationellt program har antagit en elev som inte är hemmahörande i 
samverkansområdet för utbildningen. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer 
får meddela föreskrifter om interkommunal ersättning. Om inte den anordnande huvudmannen och 
elevens hemkommun kommer överens om annat, och annat inte heller följer av andra och tredje 
styckena, ska den interkommunala ersättningen motsvara anordnarens självkostnad. När eleven har 

63



tagits emot i andra hand enligt ska ersättningen högst uppgå till den kostnad som hemkommunen 
själv har för motsvarande utbildning. Är anordnarens kostnad lägre, ska hemkommunen i stället 
ersätta den lägre kostnaden. När det är fråga om riksrekryterande utbildning eller särskilda varianter 
inom de nationella programmen, ska hemkommunen betala det belopp som har beslutats i varje 
särskilt fall av Statens skolverk.

Om en elevs hemkommun inte erbjuder utbildningen (själv eller genom samverkansavtal) ska den så 
kallade riksprislistan tillämpas. Skolverket har för dessa fall beslutat om en prislista avseende de 
belopp en elevs hemkommun ska betala till en enskild huvudman för en fristående gymnasieskola 
eller gymnasiesärskola. Om en elevs hemkommun och en internationell skola inte sinsemellan 
kommer överens om belopp ska även det bidraget bestämmas enligt riksprislistan.

Riksprislistan beräknas utifrån ett viktat genomsnitt av kommunernas inrapporterade budgeterade 
bidragsbelopp per program och elev och de inrapporterade priserna ska, i de fall kommunerna 
erbjuder fria skolmåltider, inkludera skolmåltider. Alla belopp som redovisas av kommunerna är 
inklusive moms. I beloppen ska således kostnadsslagen undervisning, läromedel och utrustning, 
elevvård och hälsovård, måltider, administration, mervärdesskatt och lokalkostnader ingå.

Prislistan baseras på de av kommunerna inrapporterade budgeterade bidragsbeloppen per elev 
exklusive kostnader för måltider, administration och mervärdesskatt. Därefter har en schablon om 3 
% för administrativa kostnader och 6 % för mervärdesskatt lagts på. Att Skolverket valt att beräkna 
grundpriserna utan måltider motiveras av att en knapp tredjedel av kommunerna inte erbjuder fria 
skolmåltider. Den slutliga prislistan innehåller priser exklusive samt även inklusive måltider.

Med viktade priser avses att kommunernas genomsnittliga belopp per elev och program har 
multiplicerats med antalet elever på programmet i kommunen. De beräknade kommunbeloppen har 
därefter summerats och slutligen dividerats med det totala antalet elever på resp. program i landet 
varefter beloppet avrundats till närmaste hundratal. Detta förfaringssätt har bedömts ge det mest 
rättvisande medelvärdet.

Beslut om bidrag

Ett bidrag till en enskild huvudman ska beslutas per kalenderår och grunda sig på kommunens budget 
för det kommande kalenderåret och beslutas före kalenderårets början. I de fall bidraget grundar sig 
på riksprislistan ska beslutet fattas senast den 15 februari det kalenderår som bidraget avser.

Redovisning och utbetalning

Kommunen ska för den enskilda huvudmannen kunna redovisa hur bidraget beräknats. Av 
redovisningen ska det framgå beloppen för lokalkostnader, administration och mervärdesskatt. Om 
det inte finns särskilda skäl ska redovisningen även innehålla beloppen för övriga kostnadsslag var för 
sig. Kommer kommunen och den enskilda huvudmannen inte överens om annat ska bidraget betalas 
ut med en tolftedel varje månad.

Bidrag till fristående gymnasieskolor 2021
Eftersom Tomelillas kommun inte bedriver ett eget gymnasium är förvaltningens förslag till 
familjenämnden att riksprislistan tillämpas när en elev väljer en fristående gymnasieskola. I 
riksprislistan anges ersättningsbelopp per elev och år för olika gymnasieprogram. 

Skolverket förväntas ta beslut om bidragens storlek (riksprislistan) i januari 2021. 
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Riksprislista för ersättning till fristående skolor 2021

Riksprislistan innehåller de grundbelopp per elev, program och inriktning som kommunerna ska 
betala till enskilda huvudmän när en elev har antagits till en utbildning som hemkommunen inte 
erbjuder själv.

Det är Skolverket som får meddela föreskrifter om bidragsbeloppens storlek. Till grund för 
bidragsbeloppens storlek ligger kommuners budgeterade bidragsbelopp och landstings budgeterade 
kostnader för program och, i förekommande fall, inriktning.

Riksprislistan ska användas när en elev väljer en fristående gymnasieskola och elevens hemkommun 
inte erbjuder motsvarande program eller inriktning. 

Hemkommunen ska då ersätta den fristående skolan enligt riksprislistan som fastställs av Skolverket. 
I riksprislistan anges ersättningsbelopp per elev och år för olika gymnasieprogram.

Skolverket beslutar om bidragens storlek i januari 2021.

Tomelilla kommun ersätter kostnaden för gymnasieutbildning till utbildningsanordnare i andra 
kommuner, såväl kommunala som fristående skolor, främst Ystads kommun där Tomelilla kommun 
har flest elever placerade. Ersättningen till fristående gymnasieskolor kommer att följa riksprislistan 
som fastställs av Skolverket.

Introduktionsprogram erbjuds via Ystads kommun och elever i gymnasiesärskola får sin undervisning 
tillgodosedd främst i Ystads kommun. 

Bidrag för visst stöd på introduktionsprogram

Eftersom utbildningen på programinriktat individuellt val dels består av ämnen från grundskolan, dels 
av kurser från ett yrkesprogram, består ersättningen till den som anordnar programmet av två delar:

1. Ersättning för den del av utbildningen som motsvarar det yrkesprogram som utbildningen är 
inriktad mot (ska ersättas med samma belopp som motsvarande yrkesprogram).

2. Ersättning för den del av utbildningen som avser det stöd som eleven behöver för att uppnå 
behörighet för yrkesprogrammet.

Barn och utbildningsförvaltningens beslutsförslag till familjenämnden

Familjenämnden fastställer interkommunal ersättning för gymnasieskola och gymnasiesärskola
för kalenderåret 2021 enligt Riksprislistan som kommer att fastställas av Skolverket i januari 2021. 
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Familjenämnden Budget 2021
Familjenämndens ram ökas med 3,1 mnkr. Varav 1,1 mnkr till förskola, 1,1 mnkr till grundskola och 0,9 mnkr till 
OB förskola, dessa ökningar läggs till som ramförstärkningar. OB-förskolan permanentas.

Familjenämnden ges i uppdrag att genom Nyföretagarcentrum höja medvetenheten hos eleverna i åk 7-9 kring 
egenföretagande, 0,05 mnkr.

Familjenämnden ges i uppdrag att utreda vad som kan vara lämpliga ytterligare stödåtgärder för individer som 
inte har den förväntade utvecklingen i SFI och att tillse att arbetslinjen med arbetsformerna mellan IFO och 
AME utvärderas och till TB1 återkommer med förslag på möjlig förändring, med positiv målsättning att fler 
snabbare ska ut i egen försörjning och/eller utbildning.

Uppdraget att starta upp Familjecentral i enlighet med avsiktsförklaring kvarstår. Finansiering genom sociala 
investeringsfonden.

Underlag Budget 
2020 Satsningar Löneök 20 Löneök 21 Prisuppr Budget 2021

FN 690 690 
Skolpeng 189 611 2 200 2 500 1 900 1 450 197 661 
Gymnasieverksamhet 77 618 1 550 79 168 
Barn och utbildning 72 281 50 810 610 130 73 881 
Individ och familjeverksamhet 57 032 650 490 470 58 642 
Arbetsmarknad 3 675 215 121 4 011 
Summa FN 400 907 2 250 4 175 3 121 3 600 414 053 

Jämfört med 2020 är budgetramarna 2021 justerade (uppräknade) för respektive ansvar med anledning av 
löneökningar, prisuppräkningar och särskilda satsningar.  Familjenämnden har 2021 en budget på 414 053 tkr. 
Fördelning för Barn och utbildning per ansvar enligt tabellen nedan:

Ansvar Budget 2020 Budget 2021 Jmf 2020
Barn och Utbildning 339 510 350 710 11 200
2500 Gymnasieundervisning 77 618 79 168 1 550
6000 Skolpeng/Barnpeng 189 612 197 661 8 049
6010 Ledning/Administration 43 499 44 180 681
6060 Elevhälsan 20 183 20 733 550
6070 Modersmål 770 770 0
6110 Kastanjeskolan Anslag 2 840 3 005 165
6410 Smedstorp Anslag 1 700 1 760 60
6610 Byavångsskolan Anslag 2 058 2 158 100
6710 Nattviolen (OB-förskola) 1 230 1 275 45

Skolpeng är den största budgetposten och uppgår till 197 661 tkr. Det är denna budgetpost som står som grund 
för beräkning av skolpeng per elev/barn inom skola, förskola, fritidshem och förskoleklass både kommunala och 
externa skolor/förskolor. Under detta ansvar ligger även statsbidraget -”välfärdsmiljonerna” och förslaget är att 
dessa medel fördelas enligt SALSA (socioekonomisk omfördelningen) med samma parametrar precis som man 
gjort under 2020.

Gymnasiet har en budget på 79 168 tkr varav 3 000 tkr är statsbidraget –”välfärdsmiljonerna”. 

Budgeten är fördelad enligt följande:
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2500 Gymnasieundervisning 79 168
Momsersättning -210
Inackorderingsbidrag & Kommunalförbund 201
Programkostnad (inkl. gymnasiesärskola) 75 057
Skolkort 3 000
Särkoleskjutsar 1 070
Försäkringar 50

Ledning och administration är ett centralt ansvarområde. Under detta ansvar ligger alla hyreskostnader, ledare 
inkl. skolchefen, skol- och särskoleskjutsar, kostnader för träningsskolan, system, licenser etc.  

Elevhälsans budget uppgår till 20 733 mnkr varav 9,7 mnkr består av tilläggsbelopp. 

Anslagsfinansierade verksamheter inom skolornas ansvarsområden 

Byavångsskolans och Kastanjeskolans särskolor. 

Kastanjeskolans och Smedstorps skolas central särskilda undervisningsgrupper

OB-förskolan Nattviolen

Modersmålsundervisningen – Modersmålslärare/studiehandledare ligger under detta ansvar. 
Modersmålsundervisning ger elever med ett annat modersmål än svenska möjlighet att läsa sitt modersmål som 
ett ämne i skolan. Ämnet är reglerat i skollagen och elever i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och 
sameskolan ska erbjudas undervisning i modersmål om vissa krav är uppfyllda.    
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Skolpeng

Skolpeng – bidrag på lika villkor
Alla elever i Sverige har en fastställd skolpeng. Skolpengen utgörs av ett grundbelopp för varje elev och ett 
tilläggsbelopp för elever som har omfattande behov av särskilt stöd. Det är genom skolpengen som alla 
skolor/förskolor finansierar sin verksamhet, kommunala som fristående.

Skollagen (2010:800) anger att kommunen ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter barns 
och elevers olika förutsättningar och behov, 2 kap. 8 a §. Vidare ska hemkommunen lämna ett bidrag per varje 
barn/elev till samtliga skolhuvudmän i de olika skolformerna. Kommunernas skyldighet att lämna bidrag till 
fristående huvudman regleras i skollagen (2010:800) samt skolförordningen (2011:185).

Enligt 14 kap. 1 § skolförordningen (2011:185) ska bidrag till enskilda huvudmän fastställas per kalenderår och 
grunda sig på hemkommunens budget för det kommande budgetåret. Bidragsnivåerna beslutas av 
familjenämnden. Kalenderår räknas från 1 januari till och med den 31 december. För elever som påbörjar 
utbildning i augusti ska bidrag enligt 9 kap. 19 §, 10 kap. 37 §, 11 kap. 36 § och 14 kap. 15 § skollagen 
(2010:800) avse tiden från och med den 1 juli samma år.

Kommunens bidrag för barn och elever i fristående verksamheter ska bestämmas enligt lika villkors principen. 
Bidraget ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna 
verksamheten av motsvarande slag. Kommunerna ska dock även fortsättningsvis ha möjlighet att göra vissa 
riktade satsningar och välja olika resursfördelningsmodeller, till exempel utifrån socioekonomiska faktorer. 
Huvudsyftet, enligt lagstiftaren, är att alla berörda elever i kommunen får samma möjligheter att ta del av 
medlen, oavsett om eleven går i en kommunal eller i en fristående verksamhet.

Bidraget består av ett grundbelopp (8 kap. 22 §, 9 kap. 20 §, 10 kap. 38 §, 11 kap. 37 §, 25 kap. 12 §) samt i 
förekommande fall av ett tilläggsbelopp (8 kap. 23 §, 9 kap. 21 §, 10 kap. 39 §, 11 kap. 38 §, 25 kap. 13 §). 
Principen om lika villkor ska gälla vid resursfördelningen till såväl kommunala som fristående verksamheter. 
Bidraget ska utgå ifrån kommunens resursfördelning till den egna verksamheten. Att resurserna fördelas 
utifrån likabehandlingsprincipen är en förutsättning för en likvärdig utbildning.

Korrekta uppgifter i placeringssystemet är en förutsättning för att rätt ersättning kan betalas ut. Verksamheten 
har ansvar för att rätt och relevant information finns i kommunens gemensamma webbaserade system för 
placering i förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg.
Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar årligen för att informera verksamheterna om den ekonomiska 
ersättningens storlek (peng). Informationen ska snarast lämnas efter att familjenämnden beslutat om de olika 
ersättningsnivåerna.

Grundbelopp
Bidraget till fristående förskolor, fritidshem, förskoleklasser och skolor (utom individuella program) ska bestå av 
ett grundbelopp och ett eventuellt tilläggsbelopp.

Grundbeloppet ska avse ersättning för: 

 Undervisning (omsorg och pedagogisk verksamhet för förskola och fritidshem) 
 Läromedel och utrustning (pedagogiskt material och utrustning, lek- och lärprodukter för förskola och 

fritidshem) 
 Elevvård och hälsovård (gäller ej förskola och fritidshem) 
 Måltider 
 Administration (en schablon på 3 procent) 
 Moms (en schablon på 6 procent) 
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 Lokalkostnader (baserat kommunens genomsnittskostnad eller i undantagsfall den fristående skolans 
faktiska kostnader)

En kommun ska kunna redovisa hur bidraget har räknats ut. Det ska av redovisningen framgå att och hur alla de 
nämnda kostnadsposterna ingår. Kommunerna måste dock inte utforma sin budget så att den är uppdelad på 
vart och ett av de kostnadsslag som ska ingå i grundbeloppet. Ett minimikrav bör dock vara att det ska vara 
möjligt att urskilja hur lokalkostnadsersättningen, administrationsschablonen och momskompensationen har 
beräknats.

Tilläggsbelopp 
I tilläggsbeloppet ingår medel för barn och elever med omfattande behov av särskilt stöd samt modersmålsstöd 
och modersmålsundervisning. 

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

Enskilda huvudmän har rätt till tilläggsbelopp från hemkommunen för elever som deltar i obligatorisk lovskola.

Resursfördelning Tomelilla
Inför varje nytt budgetår ska det göras en översyn av resursfördelningssystemet och nödvändiga justeringar 
genomföras.

Barn - och utbildning är en tydligt decentraliserad verksamhet med alla beslut som rör enheten delegerade till 
rektor/förskolechef. Som konsekvens av detta fördelas i stort sett alla pengar, som kommunfullmäktige har 
avsatt till barn- och utbildning, till enheterna och rektor/förskolechef har fullt ekonomiskt ansvar för tilldelade 
medel.

Centralt finns en liten del pengar. De går till gemensamma funktioner som det är svårt att fördela ut på 
enheterna.

Alla pengar som barn- och utbildning disponerar i driftbudgeten fördelas ut. Det finns inga centrala potter som 
enheterna kan söka pengar från. Detta bidrar också till tydligheten i systemet.

Vid framtagandet av ett resursfördelningssystem måste olika avväganden göras. Resursfördelningssystemet 
skall upplevas som rättvist och försöka komma så nära ett optimalt resursutnyttjande som möjligt. Det måste 
vara enkelt att ta fram och förstå.

Ett resursfördelningssystem måste fungera för alla barn och elever även för de som har behov av mer än 
genomsnittsbarnet/-eleven.

Barn- och utbildning har idag ett väl fungerande system som upplevs som både enkelt att ta fram och förstå. 
Det tar hänsyn till och utjämnar för socioekonomiska faktorer och barn och elever som behöver mer.

På några enheter finns det s.k. speciallösningar, lösningar som hanteras av en enhet men som servar hela 
kommunen, som får särskilt riktade medel. På två enheter (Smedstorps skola och Kastanjeskola) finns det 
centralt finansierade särskilda undervisningsgrupper för elever med autism och/eller grav språkstörning, dessa 
servar hela kommunen. För att rektor ska kunna ta beslut om att placera en elev i dessa krävs barn- och 
elevhälsans enhetschefs medgivande. Rektor ska redovisa vilka elever som är inskrivna i dessa grupper. Övriga 
särskilda undervisningsgrupper utöver dessa två finansieras inom enheternas budget.
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Grundsärskola (årskurs 1–6) finns på Byavångsskolan och på Kastanjeskolan (årskurs 7–10). Grundsärskolan, ska 
ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och som så 
långt det är möjligt motsvarar den som ges i grundskolan.

Skolpengen för 2021 är justerad (uppräknad) för löne- och prisuppräkningar.

Förskola och pedagogisk omsorg
Kostnader

2020
1 - 2 år 1 - 2 år, <15 tim 3 - 5 år 3 - 5 år, <15 tim 686

Kommunal 100 25 190 55 370 34 163
Fr. annan kommun 6 2 3 2 13 1 268
Fr. annan kommun 6 2 3 2 -1 562
Till annan kommun 7 0 12 1 20 2 472
Fristående förskolor 85 10 170 25 290 33 010
Moms -1 981
Skolpeng förskola 67 370
Förskolans budget 68 175

Diff 805

Ankis ped omsorg 1,0 1,0 3,0 1,0 6,0 622
Moms -37

Skolpeng ped omsorg 585
Ped omsorg budget 592

Diff 7

Barn
2020
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Grundbelopp 2021, förskola  1-2 år Tomelilla kommun

Peng/bidrag
Plats i egen 

regi Plats i friskola
Plats i annan 

kommun

FÖRSKOLA 1 - 2 ÅR
Undervisning 107 897 kr 102 914 kr 115 151 kr
Pedagogisk material 2 864 kr 2 864 kr 2 864 kr
Elevhälsa 0 kr 0 kr 0 kr
Måltider 9 269 kr 9 269 kr 9 269 kr
Lokalkostnader 5 248 kr 18 204 kr 18 204 kr
Administration 3 997 kr 4 365 kr
Mervärdeskatt 8 235 kr
Grundbelopp (avrundat) 125 280 kr 145 480 kr 149 850 kr
Jämfört med förra året 4 730 kr 5 510 kr 5 390 kr
Grundbelopp (2020) 120 550 kr 139 970 kr 144 460 kr

FÖRSKOLA 1 - 2 ÅR 15 h
Undervisning 53 949 kr 51 457 kr 57 576 kr
Pedagogisk material 2 864 kr 2 864 kr 2 864 kr
Elevhälsa 0 kr 0 kr 0 kr
Måltider 9 269 kr 9 269 kr 9 269 kr
Lokalkostnader 5 248 kr 18 204 kr 18 204 kr
Administration 2 454 kr 2 637 kr
Mervärdeskatt 5 055 kr
Grundbelopp (avrundat) 71 330 kr 89 300 kr 90 550 kr
Jämfört med förra året 2 920 kr 3 630 kr 3 520 kr
Grundbelopp (2020) 68 410 kr 85 670 kr 87 030 kr
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Grundbelopp 20201, förskola 3-5 år Tomelilla kommun

Peng/bidrag
Plats i egen 

regi Plats i friskola
Plats i annan 

kommun

FÖRSKOLA 3 - 5 ÅR
Undervisning 71 695 kr 66 711 kr 78 949 kr
Pedagogisk material 2 864 kr 2 864 kr 2 864 kr
Elevhälsa 0 kr 0 kr 0 kr
Måltider 9 269 kr 9 269 kr 9 269 kr
Lokalkostnader 5 248 kr 18 204 kr 18 204 kr
Administration 2 911 kr 3 279 kr
Mervärdeskatt 5 998 kr
Grundbelopp (avrundat) 89 080 kr 105 960 kr 112 560 kr
Jämfört med förra året 3 520 kr 4 180 kr 4 130 kr
Grundbelopp (2020) 85 560 kr 101 780 kr 108 430 kr

FÖRSKOLA 3 - 5 ÅR 15 h
Undervisning 35 848 kr 33 356 kr 39 474 kr
Pedagogisk material 2 864 kr 2 864 kr 2 864 kr
Elevhälsa 0 kr 0 kr 0 kr
Måltider 9 269 kr 9 269 kr 9 269 kr
Lokalkostnader 5 248 kr 18 204 kr 18 204 kr
Administration 1 911 kr 2 094 kr
Mervärdeskatt 3 936 kr
Grundbelopp (avrundat) 53 230 kr 69 540 kr 71 910 kr
Jämfört med förra året 2 310 kr 2 960 kr 2 890 kr
Grundbelopp (2020) 50 920 kr 66 580 kr 69 020 kr

72



Grundskola och förskoleklass

Elever 1-6 Elever 7-9 Kostnad 1-6 Kostnad 7-9
2020 2020 2020 2020

Kommunal 770 340 46 681 22 806
Fr. annan kommun 16 16 970 1 073
Fr. annan kommun 16 16 -1 298 -1 496
Till annan kommun 25 65 2 028 6 078
Fristående skolor 155 70 13 330 6 938

Moms -800 -416

Socioekonomisk tilldelning
Liten skola
Famn och Almaröd

Skolpeng Grundskola
Skolans budget 2020
Diff

Förskoleklas Kostnad 
förskoleklass

2020 2020
Elever- budget

Kommunal 123 4 642
Fr. annan kommun 5 189
Fr. annan kommun 5 -294
Till annan kommun 5 294
Fristående skolor 22 1 371
Moms -82

Skolpeng förskoleklass 6 119
Förskoleklass budget 2020 6 192
Diff 73

Antal elever- budget

5 735
500
800

102 929
100 660

-2 269 

Kommun
ens skola

IKE

Kommun
ens skola

IKE
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Grundbelopp 2021, grundskola årsk 1 - 6 Tomelilla kommun

Peng/bidrag
Plats i egen 

regi Plats i friskola
Plats i annan 

kommun

GRUNDSKOLA ÅK 1-6
Undervisning 46 988 kr 50 884 kr 50 884 kr
Lärverktyg 4 203 kr 5 541 kr 5 541 kr
Elevhälsa 0 kr 4 879 kr 4 879 kr
Måltider 5 885 kr 5 885 kr 5 885 kr
Lokalkostnader 3 549 kr 11 577 kr 11 577 kr
Administration 2 363 kr 2 363 kr
Mervärdeskatt 4 868 kr 0 kr
Grundbelopp (avrundat) 60 620 kr 86 000 kr 81 130 kr
Jämfört med förra året 3 450 kr 5 100 kr 4 810 kr
Grundbelopp (2020) 57 170 kr 80 900 kr 76 320 kr

Grundbelopp 2021, grundskola årsk 7 - 9 Tomelilla kommun

Peng/bidrag
Plats i egen 

regi Plats i friskola
Plats i annan 

kommun

GRUNDSKOLA ÅK 7 - 9
Undervisning 50 093 kr 56 209 kr 56 209 kr
Lärverktyg 5 661 kr 7 000 kr 7 000 kr
Elevhälsa 0 kr 4 783 kr 4 783 kr
Måltider 5 899 kr 5 899 kr 5 899 kr
Lokalkostnader 5 424 kr 16 894 kr 16 894 kr
Administration 2 724 kr 2 724 kr
Mervärdeskatt 5 611 kr
Grundbelopp (avrundat) 67 080 kr 99 120 kr 93 510 kr
Jämfört med förra året 1 270 kr 1 800 kr 1 700 kr
Grundbelopp (2020) 65 810 kr 97 320 kr 91 810 kr
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Grundbelopp 2021, förskoleklass Tomelilla kommun

Peng/bidrag
Plats i egen 

regi Plats i friskola
Plats i annan 

kommun

FÖRSKOLEKLASS
Undervisning 25 703 kr 29 485 kr 29 485 kr
Lärverktyg 1 780 kr 3 119 kr 3 119 kr
Elevhälsa 0 kr 4 879 kr 4 879 kr
Måltider 5 885 kr 5 885 kr 5 885 kr
Lokalkostnader 4 368 kr 13 720 kr 13 720 kr
Administration 1 713 kr 1 713 kr
Mervärdeskatt 3 528 kr
Grundbelopp (avrundat) 37 740 kr 62 330 kr 58 800 kr
Jämfört med förra året 2 580 kr 4 380 kr 4 130 kr
Grundbelopp (2020) 35 160 kr 57 950 kr 54 670 kr

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

2021 2021 2021 2021

Kommunal 360 70 8 930 1 506
Fr. annan kommun 6 4 149 86
Fr. annan kommun 6 4 -215 -130
Till annan kommun 16 5 574 162
Fristående skolor 85 44 2 596 1 186

Moms -156 -71

Skolpeng Fritidshem
Fritidshem budget 2020
Diff

16 032
1 415 

Kommun
ens skola

IKE

Antal barn- budget

14 617
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Grundbelopp 2021, fritidshem Tomelilla kommun

Peng/bidrag
Plats i egen 

regi Plats i friskola
Plats i annan 

kommun

FRITIDSHEM 6 - 9 ÅR
Undervisning 20 960 kr 16 345 kr 23 176 kr
Lärverktyg 950 kr 950 kr 950 kr
Elevhälsa 0 kr 0 kr 0 kr
Måltider 2 073 kr 2 073 kr 2 073 kr
Lokalkostnader 821 kr 8 607 kr 8 607 kr
Administration 839 kr 1 044 kr
Mervärdeskatt 1 729 kr
Grundbelopp (avrundat) 24 800 kr 30 540 kr 35 850 kr
Jämfört med förra året -1 830 kr -1 430 kr -1 210 kr
Grundbelopp (2020) 26 630 kr 31 970 kr 37 060 kr

Peng/bidrag
Plats i egen 

regi Plats i friskola
Plats i annan 

kommun

FRITIDSHEM 10 - 12 ÅR
Undervisning 17 677 kr 13 061 kr 19 892 kr
Lärverktyg 950 kr 950 kr 950 kr
Elevhälsa 0 kr 0 kr 0 kr
Måltider 2 073 kr 2 073 kr 2 073 kr
Lokalkostnader 821 kr 8 607 kr 8 607 kr
Administration 741 kr 946 kr
Mervärdeskatt 1 526 kr
Grundbelopp (avrundat) 21 520 kr 26 960 kr 32 470 kr
Jämfört med förra året -1 970 kr -1 580 kr -1 350 kr
Grundbelopp (2020) 23 490 kr 28 540 kr 33 820 kr

Förslag till beslut
Familjenämnden beslutar skolpeng för de olika verksamheterna enligt föreslagna belopp. Familjenämnden 
föreslås att inte ändra den socioekonomiska omfördelningen, utan bibehålla samma socioekonomiska 
omfördelning som för innevarande skolpeng (2020). 

Verksamhet Budget 2021 Kostnad 2021 Differens
Förskola 68 175 67 370 805
Pedagogisk omsorg 592 585 7
Grundskola 100 660 102 929 -2 269 
Förskoleklass 6 192 6 119 73
Fritidshem 16 032 14 617 1 415
Totalt: 191 652 191 621 31
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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 4 november 2020 Dnr FN 2020/71

Familjenämnden

Tjänsteskrivelse - uppföljning privata utförare 2020, 
Barn och utbildning

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden godkänner uppföljningen av privata utförande i Barn och 
utbildningsverksamheten och skickar den till Kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har beslutat om ett program för uppföljning av 
privata utförare, KS 2020/34. Enligt programmet ska varje 
nämnd/styrelse med fullmäktiges program som grund besluta om en årlig 
plan för uppföljning och kontroll av privata utförare, denna plan finns i 
ärende FN 2020/14.

Inom barn- och utbildningsverksamheten finns i nuläget två avtal gällande 
skolskjuts som ska granskas båda med Telepass AB. 

 Särskoleskjuts – KS 2018/2581
Avtalstid 2018-08-10-2020-08-09, förlängning 3 st á 2 år
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

Uppföljning 2020
Barn- och utbildning har vid två tillfällen träffat Telepass AB (30 mars, 14 
september). Ett mötestillfälle ströks i juni på grund av pandemin, det anses 
inte påverkat uppföljningen. Vid uppföljningarna har leverantörens 
dokumenterade materials kvalitet över aktuell verksamhetsperiod ansetts 
fullgod och enligt avtalet. Barn- och utbildningsverksamheten upplever att 
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det finns en kontinuerlig dialog med leverantören kring synpunkter, 
klagomål och förbättringar. 
En särskild uppföljning och kontroll av miljökraven gjordes i januari-
februari 2020 av hållbarhetsstrategen, se handling 2020.3531 samt 
2020.3432.

Ekonomiska konsekvenser
En ändamålsenlig uppföljning av privata utförare säkerställer att 
kommunens medel används kostnadseffektivt.

Barnperspektivet
En ändamålsenlig uppföljning kombinerat med allmänhetens insyn 
säkerställer att barnperspektivet kan tillvara också i verksamheter som 
lämnats över till privata utförare.

Miljöperspektivet
En ändamålsenlig uppföljning säkerställer att kvalitets och miljöaspekter 
som definieras i de ingångna avtalen med privata utförare upprätthålls.

Uppföljning
Sker enligt avtal.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, biträdande skolchef Ulrika Ahrlin, 2020-11-04
Checklista uppföljning miljökrav särskolskjuts, handlingsid. Fn 2020.3532
Checklista uppföljning miljökrav skolskjuts, handlingsid: Fn 2020.3531

Barn och utbildning

Ulrika Ahrlin
Biträdande skolchef

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
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Checklista för uppföljning av miljökrav i avtal Särskolskjuts 
Uppföljning och kontroller 

Under avtalstiden avser beställaren att genomföra uppföljningar för att kontrollera att 
leverantören uppfyller sina åtaganden gentemot kunderna och beställaren. 

Leverantören är skyldig att medge inspektion av säkerhet och utrustning i samband med 
köruppdrag. Person som utför kontroller/inspektioner ska vara utsedda av beställaren. 
Beställaren har rätt att:

- när som helst ta del av dokumentation av fordon, förare och underhåll. 
- i egen regi eller genom anlitande av konsult genomföra inspektioner av inom avtalet 

utnyttjade fordon. 
- i egen regi eller genom anlitande av konsult företa slumpmässiga, oannonserade 

observationer/kontroller av till exempel bältesanvändning och efterlevnad av skyltad 
hastighet. 

- genom anlitande av konsult genomföra slumpmässiga, oannonserade alkohol- och 
drogtest bland berörd personal 

Vid brister i fordonets utrustning och skötsel ska, om inspektören så påtalar, leverantören 
omedelbart vidta åtgärder för att uppfylla gällande krav. I annat fall äger inspektören rätt att 
döma ut fordonet och på leverantörens bekostnad arrangera resor på annat sätt. Vid allvarliga 
brister, där barns säkerhet är i fara, äger beställaren rätt att förhindra att skolskjutsen fullföljs. Om 
ersättningsfransport behöver tillkallas, ska denna bekostas av leverantören. 

Som svar på kritik som framkommit vid beställarens inspektioner ska leverantören inom en (1) 
månad ha redovisat vilka åtgärder som vidtagits eller kommer att vidtas for att rätta till bristerna. 
Vid avvikelser av allvarlig art. t.ex. rattonykterhet, användning av obesiktigade fordon, 
användning av personal utan belastningsregisterkontroll eller icke-behörig personal ska åtgärd 
vidtas omgående och avvikelsen ska rapporteras inom ett dygn (lördagar och helgdagar oräknade) 
till beställaren.

Miljökrav  
Tomelilla kommun har antagit 100% fossilbränslefritt Skåne 2020 och har höga miljö- och 
hållbarhetsambitioner och strävar efter att tillhandahålla en attraktiv trafik med minimal 
miljöpåverkan. Kommunens strävan är att trafiken ska drivas så effektivt som möjligt, med så låg 
energianvändning som möjligt och med så låg övrig miljöpåverkan som möjligt, i fråga om 
exempelvis avgaser, partiklar och kemikalieanvändning. Leverantören ska därför under 
kontraktsperioden arbeta med bränslebesparingar/energieffektivisering i samtliga fordon som 
omfattas av uppdraget och att förarna håller rätt hastighet. 

Beställaren har rätt att regelmässigt eller slumpvis kontrollera att det bränsle som används 
uppfyller avtalad kvalité. 
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UPPFÖLJNING AV 
MILJÖKRAV FÖR 
TRANSPORTTJÄNSTER 

JA DELVIS NEJ KOMMENTAR UTFALL 

Riktlinjer för miljöarbete x Bilaga Riktlinjer 
för 
verksamhetens 
miljöarbete

SS EN ISO 14001:2015 
miljöledningssystem.
AFS 2001:1 
(arbetsmiljö)
OHSAS 18 001:2007 
(arbetsmiljö)
ISO 9001:2015 (kvalitet)

Fordonslista x Redovisas: 
Fordonstyp, ålder 
och drivmedel 

Totalt 7 bilar varav 6st 
dieselbilar och 1 gasbil. 

Typ av drivmedel x Intyg minst 25% 
biodrivmedel eller 
grön el. 

Biogas Bas, Go Easy 
Diesel 

Drivmedelsförbrukning x Sammanställning 
av förbrukning 
och inköp

Volym: 

Diesel 8622,32 l

Gas 2907 kg

Intyg fordonstvätt x Intyg 
bilvårdsprodukter, 
Intyg 
miljögodkänd 
plats. 

Kriterierna i dokumentet 
gäller från och med 
2017-11-01 till 2018-06-
01.

Däck x Försäkran/ 
Deklaration HS-
oljor med PAH-
innehåll. 

Intyg från Telepass 
(bilaga 4). Däck som 
inte innehåller HS-oljor 
med PAG-innehåll högre 
än 3%.

Övriga miljökrav x Intyg sparsam 
körning

Godkänd och giltig YKB 
utbildning sedan minst 
2015. Förnyas under 
2019–2020, efter 17/2 
samtliga förare 
genomgått 
förnyelseutbildning.

Kontaktperson för 
miljöfrågor? 

x Meddela uppgifter Henrik Andersson 
henrik.a@telepass.se 
0739–423023
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Bilagor: 

1. TP miljöledning 
2. Fordonsförteckning 
3. Intyg drivmedel 
4. Intyg tvätt
5. Intyg däck
6. Intyg sparsam körning 
7. Bilaga 1.1 TP/C4
8. Bilaga 1.2 Certifikat ISO
9. Bilaga 2.1 GoEasy Diesel 
10. Bilaga 4.1 Bil Bengtsson Hållbar biltvätt (giltighetstid 1/9 2017 – 1/6 2018) 

Riktlinjer för miljöarbete

Krav; Leverantören ska ha riktlinjer för sitt miljöarbete. Riktlinjerna ska beskriva verksamheten 
och dess betydande miljöpåverkan och innehålla åtaganden om lagefterlevnad, förebyggande av 
föroreningar samt ett ambitiöst och strukturerat miljöarbete mot ständiga förbättringar. 
Leverantörens miljöarbete ska bedrivas i enlighet med åtagandena i riktlinjerna.

Redovisas; 
Anbudsgivare ska redovisa riktlinjerna för miljöarbetet detta med en beskrivning eventuellt 
kompletterat med certifikat för ISO 14001, EMAS, branschspecifikt ledningssystem eller 
likvärdigt. 

Drivmedel

Krav; Fordonen ska drivas med minst 25 % Biodrivmedel eller Grön el. 

Kravet räknas per det samlade antalet uppdragskilometer per halvår. Förbrukning per 
uppdragskilometer är normalförbrukning, blandad körning i fordonsdatabas. Samtliga fordon 
som drivs med förbränningsmotor ska uppfylla miljöklass Euro6. 

Biodrivmedel som används ska drivas på certifierad HV0100, helt eller delvis på biogas eller el. 
eller genom annat drivmedel som på bättre sätt uppfyller Beställarens mål om fossilbränslefritt 
2020. 

Redovisas; 
Miljöklass drivmedel; Protokoll från internrevision eller motsvarande där det framgår att kravet 
efterlevs som tydligt visar vilka drivmedel har används inom uppdraget. Vidare kan stickprov 
göras genom att efterfråga leverantören på faktura/kvitto eller motsvarande som visar att kriteriet 
uppfylls.
Euroklass; Uppgifter från vägtrafikregistret och en fordonslista för det aktuella uppdraget.

Fordonstvätt
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Krav; Fordonen ska hållas i propert skick och vid behov rengöras ut- och invändigt (dagligen). 
Miljöanpassade bilvårdsmedel som uppfyller krav enligt Falken-, Svanen märkning eller 
motsvarande ska användas vid fordonstvätt och annat innehåll. Tvätthall som används for 
fordonstvätt ska minst ha slam- och oljeavskiljare. 

Redovisas; Årligt intyg på att anläggningen har slam- och oljeavskiljare och efterföljande rening. 
Analysresultat från provtagning och godkänt intyg från miljöförvaltningen att anläggningen är 
utan anmärkning. Sammanställning av kvitto att fordon är tvättade i godkänd tvätthall. 

Däck 

Krav; De däck som används far inte innehålla HS-oljor med PAH-innehåll högre än 3%.
Vinterdäck ska användas under vinterperioden. 

Redovisas; Leverantörsförsäkran eller miljödeklaration. Av försäkran/deklarationen ska det 
framgå att användning av extender oils (dv s oljor med mjukgörning och/eller utdrygning) vid 
framställning av däck eller delar av däck inte överstiger

 ≤ 1mg/kg (0,0001 viktprocent) Benz(a)pyren (CAS-nr-50-32-8)

 ≤ 10mg/kg (0,001 viktprocent) av summa av förtecknade polycykliska aromatiska 
kolväten (Benz(a) pyren CAS-nr:50-32-8, Benz(e) pyren CAS-nr 192-97-2, Benz(a) 
antracen CAS-nr 56-55-3 , Krysen CAS-nr 218-01-9, Benz(b)fluoranten CAS-nr 205-99-2, 
Benz(j)fluoranten CAS-nr 205-82-3, Benz(k)fluoranten CAS-nr 207-08-9, 
Dibenz(a,h)antracen CAS-nr-5-70-3. 

Övriga miljökrav

Krav sparsam körning - Fordon ska framföras på ett drivmedelsnålt sätt genom så kallad 
sparsam köming (även kallat eco driving).

Redovisas; Intyg utbildning 

Bilaga: Avtal 2018-07-03 
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Checklista för uppföljning av miljökrav i avtal Skolskjuts 2018 - 
avtal ref nr KS 2018/293
Leverantören ska på lämpligt sätt upprätta en 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. 

Dokumentation av uppfyllande av avtalade miljökrav. 

För alla fordon ska dokumentation sammanställas som visar att leverantören uppfyller de 
miljökrav som ställts i upphandlingsunderlaget. Detta ska ske via ”checklista för uppföljning av 
miljökrav”.
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UPPFÖLJNING AV 
MILJÖKRAV FÖR 
TRANSPORTTJÄNSTER 

JA DELVIS NEJ KOMMENTAR

Riktlinjer för miljöarbete

Miljöledningssystem 

x Omställningsplan 
för att nå målet 
100% 
fossilbränslefritt

SS EN ISO 14001:2015 
miljöledningssystem.
AFS 2001:1 (arbetsmiljö)
OHSAS 18001:2007 
(arbetsmiljö)
ISO 9001:2015 (kvalitet)

Typ av drivmedel x Intyg miljömärkt el, 
100% Biogas, 
HVO100

GoEasy Diesel med upp till 
42 % andel förnybar diesel
(upp till 35 % syntetisk 
diesel av förnybar råvara 
och upp till 7 % RME, 
raps-metyl ester).

Drivmedelsförbrukning x Sammanställning 
av förbrukning och 
inköp

Go easy Diesel 44186 liter 
(18 fordon). 

Intyg fordonstvätt x Intyg 
bilvårdsprodukter, 
Intyg miljögodkänd 
plats. 

Österlens lastvagnar, inget 
intyg från anläggningen. 

- Åtgärdat. 

Däck x Försäkran/ 
Deklaration HS-
oljor med PAH-
innehåll. 

Intyg från Telepass (bilaga 
4). Däck som inte 
innehåller HS-oljor med 
PAG-innehåll högre än 
3%. 

Övriga miljökrav x Intyg Sparsam 
körning

Godkänd och giltig YKB 
utbildning sedan minst 
2015. Förnyas under 
2019–2020, efter 17/2 
samtliga förare genomgått 
förnyelseutbildning. 

Kontaktperson för 
miljöfrågor? 

x Meddela uppgifter Henrik Andersson 
henrik.a@telepass.se 
0739–423023
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Riktlinjer för miljöarbete

Krav; Leverantören ska ha riktlinjer för sitt miljöarbete. Riktlinjerna ska beskriva verksamheten 
och dess betydande miljöpåverkan och innehålla åtaganden om lagefterlevnad, förebyggande av 
föroreningar samt ett ambitiöst och strukturerat miljöarbete mot ständiga förbättringar. 
Leverantörens miljöarbete ska bedrivas i enlighet med åtagandena i riktlinjerna.

Enligt avtal ska leverantören ta fram och arbeta efter en omställningsplan för att nå målet 
fossilbränslefritt till 20-12-31.

Redovisas; 
Anbudsgivare ska redovisa riktlinjerna för miljöarbetet detta med en beskrivning eventuellt 
kompletterat med certifikat för ISO 14001, EMAS, branschspecifikt ledningssystem eller 
likvärdigt. 
Även omställningsplanen ska redovisas. 

Drivmedel

Krav; Samtliga fordon som använder diesel ska använda drivmedel av miljöklass 1, om biodiesel 
används ska det vara fritt från PFAD och fordonsgas ska vara 100% biogas. 

Redovisas; 
Miljöklass drivmedel; Protokoll från internrevision eller motsvarande där det framgår att kravet 
efterlevs som tydligt visar vilka drivmedel har används inom uppdraget. Vidare kan stickprov 
göras genom att efterfråga leverantören på faktura/kvitto eller motsvarande som visar att kriteriet 
uppfylls.
Euroklass; Uppgifter från vägtrafikregistret och en fordonslista för det aktuella uppdraget.

Fordonstvätt

Krav; Fordonen ska hållas i propert skick och vid behov rengöras ut- och invändigt (dagligen). 
Miljöanpassade bilvårdsmedel som uppfyller krav enligt Falken-, Svanen märkning eller 
motsvarande ska användas vid fordonstvätt och annat innehåll. Tvätthall som används for 
fordonstvätt ska minst ha slam- och oljeavskiljare. 

Redovisas; Årligt intyg på att anläggningen har slam- och oljeavskiljare och efterföljande rening. 
Analysresultat från provtagning och godkänt intyg från miljöförvaltningen att anläggningen är 
utan anmärkning. Sammanställning av kvitto att fordon är tvättade i godkänd tvätthall. 

85



                      

Däck 

Krav; De däck som används far inte innehålla HS-oljor med PAH-innehåll högre än 3%.
Vinterdäck ska användas under vinterperioden. 

Redovisas; Leverantörsförsäkran eller miljödeklaration. Av försäkran/deklarationen ska det 
framgå att användning av extender oils (dv s oljor med mjukgörning och/eller utdrygning) vid 
framställning av däck eller delar av däck inte överstiger

 ≤ 1mg/kg (0,0001 viktprocent) Benz(a)pyren (CAS-nr-50-32-8)

 ≤ 10mg/kg (0,001 viktprocent) av summa av förtecknade polycykliska aromatiska 
kolväten (Benz(a) pyren CAS-nr:50-32-8, Benz(e) pyren CAS-nr 192-97-2, Benz(a) 
antracen CAS-nr 56-55-3 , Krysen CAS-nr 218-01-9, Benz(b)fluoranten CAS-nr 205-99-2, 
Benz(j)fluoranten CAS-nr 205-82-3, Benz(k)fluoranten CAS-nr 207-08-9, 
Dibenz(a,h)antracen CAS-nr-5-70-3. 

Övriga miljökrav

Krav sparsam körning - Fordon ska framföras på ett drivmedelsnålt sätt genom så kallad 
sparsam köming. 

Redovisas; Intyg utbildning 

Bilaga: Avtal Skolskjuts 2018 Ref.nr. KS 2018/293
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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 10 december 2020 Dnr FN 2020/121

Familjenämnden

Antal barn per heltidstjänst per 15 oktober 2020

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Antal barn per heltidstjänst i förskoleverksamheten ska redovisas i 
november månad enligt familjenämndens årshjul.  Rikets siffror beräknas 
inte exakt som våra men visar ändå på en tendens. Se bilaga, handlingsid: 
Fn 2020.3918

Ekonomiska konsekvenser
God kontroll över barn- och personalantal ger nämnden goda 
förutsättningar att jämföra sig med riket och föreslå eventuella 
förändringar av barnpengen

Barnperspektivet
God kontroll över barn- och personalantal ger nämnden goda 
förutsättningar att jämföra sig med riket och föreslå eventuella 
förändringar av barnpengen. 

Miljöperspektivet
Inte applicerbart i ärendet.

Uppföljning
Följs upp i nulägeskartan 2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Ulrika Ahrlin biträdande skolchef, handlingsid: Fn 
2020.3920
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Barn och utbildning

Ulrika Ahrlin
Biträdande skolchef

Beslutet skickas till:

Skolchef
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Antal barn per heltidstjänst 15 oktober 2020 

 

  Ht 2017 Ht 2018 Ht 2019 HT 20 

Antal barn 
per 
heltidstjäns
t 

HT 2019 

Antal 
heltidstjäns
ter/antal 
barn 

HT 20 

Antal 
heltidstjäns
ter/ antal 
barn 

Erhållna 
statsbidrag 
mindre 
barngrupp 
19/20 

Erhållna 
statsbidrag 
mindre 
barngrupp 
20/21 

Ängen 

tätorten 

5,3 6,1 5,6 5,9 16/90 16/95 510 000 0 

Västervången 

tätorten 

5,0 5,8 5,5 4,5 14,6/81 15,5/70 1 350 000 1 350 000 

Lärkan 

tätorten 

5,8 5,3 5,6 6,1 14,25/80 14/86 150 000 0 
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Barnens 

Smedstorp 

6,5 6,0 6,7 5,1 7,75/52 8,5/44 885 000 0 

Fyrklövern 

Onslunda 

5,3 6,2 5,1 5,9 7,055/36 6,35/38 450 000 760 000 

Utsikten 

Brösarp 

4,7 5,9 5,6 6,0 5,4/30 7,5/45 450 000 0 

Tomelilla 

kommunalt 

5,5 (5,7 
enligt 
Skolverket) 

5,8 (6,0 
enligt 
Skolverket) 

5,7 (5,5 
enligt 
Skolverket) 

5,6 65,055/369 67,85/378 3 795 000 2110 000 

Riket 

kommunalt 

5,1 5,1 5,2 Finns ej än     
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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 AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
thomas.lindberg@tomelilla.se

Tomelilla den 2020-12-08 Dnr FN 2020/122

Familjenämnden
 
     

Upplysning!

Paragrafen från familjenämndens individ- och familjeutskott justeras på 
måndag den 14 december och kommer att skickas ut dagen efter.

Med vänlig hälsning
 

Thomas Lindberg
Kommunsekreterare

92



TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
23 oktober 2020

Justerandes sign

Fn § 112       

Familjecentral

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar att förvaltningen får ett utökat uppdrag gällande 
familjecentral innebärande att ta fram en grov kostnadsberäkning för 
byggande av en ny lokal och återkomma med en rapportering till 
familjenämnden i december.

Ärendebeskrivning
Anders Throbäck (S) uppger att frågan om att få till en familjecentral i 
Tomelilla kommun måste skyndas på. Lokalfrågan har dragits i långbänk. 
Han önskar att förvaltningen gör en beräkning på kostnaden att bygga en ny 
lokal för att se om det är rimligt. Nämnden måste komma vidare i 
hanteringen och önskar en form av kostnadsberäkning till familjenämnden i 
december.

Biträdande skolchef Ulrika Ahrlin uppger att regionen är samarbetspartner i 
ärendet och har önskemål var familjecentralen ska placeras. Diskussioner förs 
i frågan.

Förslag till beslut under sammanträdet
Anders Throbäck (S) föreslår att förvaltningen får ett utökat uppdrag 
gällande familjecentral innebärande att ta fram en grov kostnadsberäkning för 
byggande av en ny lokal och återkomma med en rapportering till 
familjenämnden i december.
  
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Anders Throbäcks (S) förslag och finner 
att familjenämnden beslutar enligt förslaget.
_________

Beslutet skickas till:

Socialchef Camilla Andersson
Biträdande skolchef Ulrika Ahrlin
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens utbildningsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
10 december 2020

Justerandes sign

Fnuu § 37 Dnr FN 2020/124

Familjecentral

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

Ärendebeskrivning
Familjenämnden beslutade den 23 oktober i Fn § 122/2020 att ge 
förvaltningen ett utökat uppdrag gällande familjecentral innebärande att ta 
fram en grov kostnadsberäkning för byggande av en ny lokal och återkomma 
med en rapportering till familjenämnden i december.

Förvaltningen har tagit fram ett diskussionsunderlag med förnyad utredning 
angående etablering av familjecentral i Tomelilla kommun, handlingsid; Fn 
2020.3802.

Biträdande skolchef Ulrika Ahrlin uppger att Capio Novakliniken i Tomelilla 
och Region Skåne och måste fatta beslut att familjecentralen ska inrättas. 
Något sådant beslut har inte fattats av parterna. Detta måste göras innan 
operativt arbete kan sättas igång.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare Thomas Lindberg, handlingsid: Fn 
2020.3832.
Utredning gällande etablering av familjecentral i Tomelilla kommun, 
handlingsid: Fn 2020.3802.
Familjenämnden § 112/20202, handlingsid: Fn 2020.3454.

Tidigare behandling
Familjenämnden § 112/2020:
Familjenämnden beslutar att förvaltningen får ett utökat uppdrag gällande 
familjecentral innebärande att ta fram en grov kostnadsberäkning för 
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens utbildningsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
10 december 2020

Justerandes sign

§ 37 forts.

byggande av en ny lokal och återkomma med en rapportering till 
familjenämnden i december.
_________
Beslutet skickas till:

Familjenämnden
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens individ- och 
familjeutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
7 december 2020

Justerandes sign

Fnifu § 191 Dnr FN 2020/124

Familjecentral

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

Ärendebeskrivning
Familjenämnden beslutade den 23 oktober i Fn § 122/2020 att ge 
förvaltningen ett utökat uppdrag gällande familjecentral innebärande att ta 
fram en grov kostnadsberäkning för byggande av en ny lokal och återkomma 
med en rapportering till familjenämnden i december.

Förvaltningen har tagit fram ett diskussionsunderlag med förnyad utredning 
angående etablering av familjecentral i Tomelilla kommun, handlingsid; Fn 
2020.3802.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunsekreterare Thomas Lindberg, handlingsid: Fn 
2020.3832.
Familjenämnden § 112/2020, handlingsid: Fn 2020.3454.
Förnyad utredning ang etablering av familjecentral, handlingsid: Fn 
2020.3802.

Tidigare behandling
Familjenämnden § 112/2020:
Familjenämnden beslutar att förvaltningen får ett utökat uppdrag gällande 
familjecentral innebärande att ta fram en grov kostnadsberäkning för 
byggande av en ny lokal och återkomma med en rapportering till 
familjenämnden i december.
_________

Beslutet skickas till:
Familjenämnden
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2020-12-10

1

Förnyad utredning av möjligheten att 
etablera en familjecentral i Tomelilla 
kommun
En tidigare utredning gjordes före 2019 av den dåvarande chefen för Öppenvården och Barn-
och elevhälsan och formulerades som en projektplan med tänkt finansiering genom den sociala 
investeringsfonden. Dock genomfördes inte denna och inga beslut togs om etablering av 
familjecentral. På grund av förändrade förutsättningar görs därför en ny utredning för att ge 
underlag till beslut hos parterna.

Bakgrund 
Hälso- och sjukvårdsnämnden i region Skåne beslutade 2015 att anta en strategi för inrättandet 
av minst en familjecentral eller familjecentralslikande verksamhet per kommun. Tomelilla 
beslutade att undersöka möjligheterna att i samverkan med Region Skåne och primärvården 
starta en familjecentral i Tomelilla. 

Skälet är att familjecentralen har en viktig uppgift i främjandet av trygga uppväxtvillkor för barn. 
Familjecentralerna utgör en hälsofrämjande arena för såväl blivande föräldrar samt barnfamiljer 
(0-6-års-barn) och därför är det av stor betydelse att fler familjecentraler etableras i regionen.

En familjecentral, enligt Socialstyrelsen, är en samverkan och samlokalisering mellan mödra- och 
barnhälsovård samt socialtjänst och öppen förskola. Familjecentralen riktar sig till hela familjen 
och kan erbjuda ett tvärprofessionellt familjestöd i form av barnmorskor, sjuksköterskor, 
förskollärare, socionomer som arbetar tillsammans kring barnfamiljen.

Familjecentralliknande verksamhet, enligt Socialstyrelsen, är minst barnhälsovård samlokaliserad 
med öppen förskola eller socialtjänst.

Familjecentraler fyller en viktig funktion i det förebyggande arbetet och har förutsättningar för 
att dels kunna sätta in stöd och ge råd i ett tidigt skede, dels främja en positiv anknytning mellan 
barn och förälder. Familjecentralen kan också bidra till att utjämna hälsoklyftor bland 
barnfamiljer. Familjecentralen utgör alltså en viktig och strategisk del i det regionala och lokala 
folkhälsoarbetet.

En avsiktsförklaring att utreda möjligheten för att etablera en familjecentral i Tomelilla har 
undertecknats av familjenämndens ordförande, Region Skåne och Capio Novakliniken den 14 
april 2019.
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”Utredningen ska innefatta såväl organisatoriska som ekonomiska förutsättningar för att etablera 
en familjecentral på ett sådant sätt att respektive politiskt organ kan besluta om att inrätta en 
familjecentral i Tomelilla kommun.

Utredningen ska bland annat innehålla följande delar.

 en bakgrund om vad en familjecentral är
 familjecentralens parter
 familjecentralens organisation
 en beskrivning av barnfamiljers behov och förutsättningar i Tomelilla kommun
 familjecentralens omfattning (öppettider, tjänstgöringsgrader m.m.)
 förslag på lämpliga lokaler samt kostnader för att göra den eller dem ändamålsenliga för 

verksamheten inklusive hyreskostnader
 ekonomiska kostnader för varje part för drift av verksamheten vilket också ska inkludera 

personella resurser

Utredningen kan även innehålla andra delar som bedöms behövliga för att fullgöra uppdraget. 
Parterna ska genomföra gemensamma möten för det fall sådana behövs för att utreda uppdraget. 
Utredningen ska vara klar den…….. Utredningen ska kunna utgöra ett fullständigt underlag för 
att respektive politiskt organ ska kunna fatta beslut om att etablera en familjecentral i Tomelilla 
kommun. Eventuellt ansvar för gemensamma kostnader för utredningen ska godkännas av 
respektive part.

Parterna får efter utredningens slutförande möjlighet att fatta nödvändiga beslut om att gå vidare 
ingår parterna ett samverkansavtal för att fastslå villkoren kring en familjecentral i samverkan 
mellan kommunen och regionen.”

Parter
Tomelilla kommun, familjenämnden, Individ och familj samt Barn och utbildning

Region Skåne, Vårdcentralen i Tomelilla 

Capio Novakliniken i Tomelilla

Organisation
Familjecentralen bör inrättas under ordinarie verksamhet för att bli livskraftig. Tomelilla 
kommun bör äga eller hyra lokalen för att sedan hyra ut delar av lokalen till de övriga parterna.  
Familjecentralen bör läggas till en enhetschefs ansvar inom Tomelilla kommun, där denna har 
samordningsansvar för familjecentralen samt har budgetansvar, men inte personalansvar och 
personalkostnader för samtlig personal, vilka läggs på respektive part. 
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Barnfamiljers behov och förutsättningar
Variabler som arbetslöshet, familjer med låga inkomster, låg födselvikt, amningsfrekvens, 
rökande blivande mödrar/rökande spädbarnsföräldrar samt barnfattigdomsindex. Dessa kan 
påverkas positivt genom familjecentralens arbete genom samverkan, tidig upptäckt och 
relationsskapande. (Socialstyrelsen. Familjecentraler, -kartläggning och kunskapsöversikt. 
Socialstyrelsen. 2008. (Artikel nr 2008-131-16).  

Enligt Sven Bremberg, Statens folkhälsoinstitut, visar forskning att hälsofrämjande insatser under 
förskoleåldern har bättre effekter än åtgärder i skolålder. En stor del av hälsoskillnaderna som 
finns hos barn och ungdomar kan förklaras av sociala faktorer i tidig uppväxt, faktorer som i 
många fall är möjliga att påverka. Nära hälften av all ohälsa bland barn är relaterad till familjens 
sociala och ekonomiska problem (prop. 2002/03:35 Mil för folkhälsan). Genom att ge barn och 
ungdomar en stödjande uppväxtmiljö, kvalité i förskola, skola och fritidsverksamhet samt genom 
direkt och indirekt stöd till föräldrar, kan de sociala skillnaderna i ohälsa minskas/utjämnas. 
Föräldrars stöd betonas som särskilt angeläget i den reviderade nationella folkhälsopolitiken 
(prop.2007/08:110 En förnyad folkhälsopolitik). 

Utvärderingar visar att kommuner och landsting/regioner har uppnått goda resultat genom dels 
ekonomiska vinster då resurser används effektivare. Dels genom mänskliga vinster genom att rätt 
stöd sätts in tidigt. (Landstinget Gävleborg, Gävle kommun. Familjecentralen som idé, Exemplet 
Andersberg i Gävle, Kvalitet och uppföljning. 2008. (Rapport 2008:06).

För statisk över Tomelilla kommun, se bilaga 1. Statistiken som togs fram och de workshops 
som genomförts i Tomelilla gällande förstudien UD1- Förbättrade levnadsvanor hos utsatta 
grupper visar på behovet av tidiga och samordnade insatser. 

Omfattning (öppettider, tjänstgöringsgrader m.m.)
Familjecentralen består av fyra verksamheter: mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola 
och socialtjänst. Verksamheten är hälsofrämjande och tidigt förebyggande och servicen är 
generell, frivillig och kostnadsfri.  Familjecentralen bedrivs som en öppen verksamhet där alla 
gravida och föräldrar med barn upp till sex år är välkomna. Vid en öppen verksamhet behövs 
ingen registrering. Vid behov av hjälp i familjer med problem visas dessa vidare till respektive 
verksamheten där dokumentation sker enligt lag. Familjecentralen ska bidra till att främja fysisk, 
psykisk och social balans hos barnfamiljer genom att erbjuda lättillgängligt stöd. Den ska också 
bygga upp och starka det sociala nätverket och att vara en naturlig och lättillgänglig mötesplats i 
närområdet.
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Verksamhet Tjänster Tjänst-
göringsgrad

Kostnad

Mödrahälsovård Capio 
Novakliniken

Barnmorska

Barnhälsovård Capio 
Novakliniken

Barnsjuksköterska

Vårdcentralen, 
Region Skåne

Barnsjuksköterska

Socialtjänst Tomelilla 
kommun, 
Individ och 
familj

Socionom 50% 
utökning

250 000kr

Öppen förskola Tomelilla 
kommun, Barn 
och utbildning

Förskollärare 30%
utökning

170 000kr

Samordnare Tomelilla 
kommun

Enhetschef 20%
utökning

170 000kr

Öppen förskola bör ha som mål att vara öppen dagtid två dagar i veckan, medan övriga 
verksamheter kan ha annan tillgänglighet, även kvällsaktiviteter som föräldrautbildning kan bli 
aktuell. Övriga öppenvården bör flytta sina kontor till familjecentralen för att lokalen ska nyttjas i 
större omfattning.

Förslag på lämpliga lokaler samt kostnader för att göra den 
eller dem ändamålsenliga för verksamheten inklusive 
hyreskostnader
En bärande fråga för etableringen av en familjecentral är den om lämplig lokal, sett till de 
verksamheter som ska lokaliseras i familjecentralen samt familjecentralens geografiska placering.  
Nedan är ett schabloniserat underlag Det kommer att krävas ett mycket mer förfinat underlag 
längre fram i processen, för detta krävs dock konkreta förslag på utpekade lokalalternativ, 
ritningsunderlag med mera.
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Beräkningarna utgår från två scenarion, nybyggnation alternativt anpassning av existerande 
lokal*. Underliggande kvm-uppskattning är 289 kvm.

Alternativ Investeringskostnad 
SEK/kvm  
(schablon)

Total 
investeringskostnad
(schablon)

Hyra, ink el, värme 
och 
fastighetsservice/kvm
(schablon)

Total 
årshyra

Nybyggnation 30 000kr 8 670 000kr 1400kr 404 600kr
Anpassning* 12 500kr 3 612 500kr 1200kr 346 000kr
Inventarier 350 000kr

*Utgår från lokal med upprustningsbehov men där vitala delar är fungerande, exempelvis 
VA/Ventilation och stomme.

Lokalbehov

Öppen förskola

 Samlingslokal m pentry 40 kvm

1 toalett med skötbord, handikappanpassad 15 kvm

1 gästtoalett 5 kvm

1 rum för amning, vila, sagoläsning 15 kvm

1 kontor med plats för material 8 kvm

Utrymme utomhus för barnvagnsparkering under tak

Öppenvård/ Individ och familj

1 kontor 15 kvm

6 kontor 6x8 kvm

1 personaltoalett 7 kvm

Barnhälsovård

2 rum (undersökning, vask/kontor/samtal – krav på isolering 2x18 kvm

Beredningsrum (vask, labb, kyl) 15 kvm
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Mödrahälsovården

1 rum (undersökning/samtal) rummet behöver ligga i anslutning till toalett 20kvm

Gemensamma utrymmen

Stor entré 10 kvm

Alternativ ingång

1 samtalsrum 20 kvm

Väntrum 15 kvm

Personalrum m kokvrå 20 kvm

Gärna utrymme utomhus för t.ex. lekplats

Total lokalyta 289 kvm

Ekonomiska kostnader för varje part för drift av verksamheten 
vilket också ska inkludera personella resurser 

Personalkostnader Hyra Drift Årsbudget
Capio 
Novakliniken

Nybyggnation
93 940kr
Befintlig
80 520kr

Vårdcentralen, 
Region Skåne 

Nybyggnation
65 940kr
Befintlig
56 520kr

Tomelilla 
kommun

590 000kr Nybyggnation 
244 400kr
Befintlig 
209 520kr

70 000 
kr

904 400kr

869 520kr
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Förnyad utredning av möjligheten att 
etablera en familjecentral i Tomelilla 
kommun
En tidigare utredning gjordes före 2019 av den dåvarande chefen för Öppenvården och Barn-
och elevhälsan och formulerades som en projektplan med tänkt finansiering genom den sociala 
investeringsfonden. Dock genomfördes inte denna och inga beslut togs om etablering av 
familjecentral. På grund av förändrade förutsättningar görs därför en ny utredning för att ge 
underlag till beslut hos parterna.

Bakgrund 
Hälso- och sjukvårdsnämnden i region Skåne beslutade 2015 att anta en strategi för inrättandet 
av minst en familjecentral eller familjecentralslikande verksamhet per kommun. Tomelilla 
beslutade att undersöka möjligheterna att i samverkan med Region Skåne och primärvården 
starta en familjecentral i Tomelilla. 

Skälet är att familjecentralen har en viktig uppgift i främjandet av trygga uppväxtvillkor för barn. 
Familjecentralerna utgör en hälsofrämjande arena för såväl blivande föräldrar samt barnfamiljer 
(0-6-års-barn) och därför är det av stor betydelse att fler familjecentraler etableras i regionen.

En familjecentral, enligt Socialstyrelsen, är en samverkan och samlokalisering mellan mödra- och 
barnhälsovård samt socialtjänst och öppen förskola. Familjecentralen riktar sig till hela familjen 
och kan erbjuda ett tvärprofessionellt familjestöd i form av barnmorskor, sjuksköterskor, 
förskollärare, socionomer som arbetar tillsammans kring barnfamiljen.

Familjecentralliknande verksamhet, enligt Socialstyrelsen, är minst barnhälsovård samlokaliserad 
med öppen förskola eller socialtjänst.

Familjecentraler fyller en viktig funktion i det förebyggande arbetet och har förutsättningar för 
att dels kunna sätta in stöd och ge råd i ett tidigt skede, dels främja en positiv anknytning mellan 
barn och förälder. Familjecentralen kan också bidra till att utjämna hälsoklyftor bland 
barnfamiljer. Familjecentralen utgör alltså en viktig och strategisk del i det regionala och lokala 
folkhälsoarbetet.

En avsiktsförklaring att utreda möjligheten för att etablera en familjecentral i Tomelilla har 
undertecknats av familjenämndens ordförande, Region Skåne och Capio Novakliniken den 14 
april 2019.
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”Utredningen ska innefatta såväl organisatoriska som ekonomiska förutsättningar för att etablera 
en familjecentral på ett sådant sätt att respektive politiskt organ kan besluta om att inrätta en 
familjecentral i Tomelilla kommun.

Utredningen ska bland annat innehålla följande delar.

 en bakgrund om vad en familjecentral är
 familjecentralens parter
 familjecentralens organisation
 en beskrivning av barnfamiljers behov och förutsättningar i Tomelilla kommun
 familjecentralens omfattning (öppettider, tjänstgöringsgrader m.m.)
 förslag på lämpliga lokaler samt kostnader för att göra den eller dem ändamålsenliga för 

verksamheten inklusive hyreskostnader
 ekonomiska kostnader för varje part för drift av verksamheten vilket också ska inkludera 

personella resurser

Utredningen kan även innehålla andra delar som bedöms behövliga för att fullgöra uppdraget. 
Parterna ska genomföra gemensamma möten för det fall sådana behövs för att utreda uppdraget. 
Utredningen ska vara klar den…….. Utredningen ska kunna utgöra ett fullständigt underlag för 
att respektive politiskt organ ska kunna fatta beslut om att etablera en familjecentral i Tomelilla 
kommun. Eventuellt ansvar för gemensamma kostnader för utredningen ska godkännas av 
respektive part.

Parterna får efter utredningens slutförande möjlighet att fatta nödvändiga beslut om att gå vidare 
ingår parterna ett samverkansavtal för att fastslå villkoren kring en familjecentral i samverkan 
mellan kommunen och regionen.”

Parter
Tomelilla kommun, familjenämnden, Individ och familj samt Barn och utbildning

Region Skåne, Vårdcentralen i Tomelilla 

Capio Novakliniken i Tomelilla

Organisation
Familjecentralen bör inrättas under ordinarie verksamhet för att bli livskraftig. Tomelilla 
kommun bör äga eller hyra lokalen för att sedan hyra ut delar av lokalen till de övriga parterna.  
Familjecentralen bör läggas till en enhetschefs ansvar inom Tomelilla kommun, där denna har 
samordningsansvar för familjecentralen samt har budgetansvar, men inte personalansvar och 
personalkostnader för samtlig personal, vilka läggs på respektive part. 
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Barnfamiljers behov och förutsättningar
Variabler som arbetslöshet, familjer med låga inkomster, låg födselvikt, amningsfrekvens, 
rökande blivande mödrar/rökande spädbarnsföräldrar samt barnfattigdomsindex. Dessa kan 
påverkas positivt genom familjecentralens arbete genom samverkan, tidig upptäckt och 
relationsskapande. (Socialstyrelsen. Familjecentraler, -kartläggning och kunskapsöversikt. 
Socialstyrelsen. 2008. (Artikel nr 2008-131-16).  

Enligt Sven Bremberg, Statens folkhälsoinstitut, visar forskning att hälsofrämjande insatser under 
förskoleåldern har bättre effekter än åtgärder i skolålder. En stor del av hälsoskillnaderna som 
finns hos barn och ungdomar kan förklaras av sociala faktorer i tidig uppväxt, faktorer som i 
många fall är möjliga att påverka. Nära hälften av all ohälsa bland barn är relaterad till familjens 
sociala och ekonomiska problem (prop. 2002/03:35 Mil för folkhälsan). Genom att ge barn och 
ungdomar en stödjande uppväxtmiljö, kvalité i förskola, skola och fritidsverksamhet samt genom 
direkt och indirekt stöd till föräldrar, kan de sociala skillnaderna i ohälsa minskas/utjämnas. 
Föräldrars stöd betonas som särskilt angeläget i den reviderade nationella folkhälsopolitiken 
(prop.2007/08:110 En förnyad folkhälsopolitik). 

Utvärderingar visar att kommuner och landsting/regioner har uppnått goda resultat genom dels 
ekonomiska vinster då resurser används effektivare. Dels genom mänskliga vinster genom att rätt 
stöd sätts in tidigt. (Landstinget Gävleborg, Gävle kommun. Familjecentralen som idé, Exemplet 
Andersberg i Gävle, Kvalitet och uppföljning. 2008. (Rapport 2008:06).

För statisk över Tomelilla kommun, se bilaga 1. Statistiken som togs fram och de workshops 
som genomförts i Tomelilla gällande förstudien UD1- Förbättrade levnadsvanor hos utsatta 
grupper visar på behovet av tidiga och samordnade insatser. 

Omfattning (öppettider, tjänstgöringsgrader m.m.)
Familjecentralen består av fyra verksamheter: mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola 
och socialtjänst. Verksamheten är hälsofrämjande och tidigt förebyggande och servicen är 
generell, frivillig och kostnadsfri.  Familjecentralen bedrivs som en öppen verksamhet där alla 
gravida och föräldrar med barn upp till sex år är välkomna. Vid en öppen verksamhet behövs 
ingen registrering. Vid behov av hjälp i familjer med problem visas dessa vidare till respektive 
verksamheten där dokumentation sker enligt lag. Familjecentralen ska bidra till att främja fysisk, 
psykisk och social balans hos barnfamiljer genom att erbjuda lättillgängligt stöd. Den ska också 
bygga upp och starka det sociala nätverket och att vara en naturlig och lättillgänglig mötesplats i 
närområdet.
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Verksamhet Tjänster Tjänst-
göringsgrad

Kostnad

Mödrahälsovård Capio 
Novakliniken

Barnmorska

Barnhälsovård Capio 
Novakliniken

Barnsjuksköterska

Vårdcentralen, 
Region Skåne

Barnsjuksköterska

Socialtjänst Tomelilla 
kommun, 
Individ och 
familj

Socionom 50% 
utökning

250 000kr

Öppen förskola Tomelilla 
kommun, Barn 
och utbildning

Förskollärare 30%
utökning

170 000kr

Samordnare Tomelilla 
kommun

Enhetschef 20%
utökning

170 000kr

Verksamheten bör ha som mål att vara öppen dagtid två dagar i veckan, men även 
kvällsaktiviteter som föräldrautbildning kan bli aktuell. Övriga öppenvården bör flytta sina 
kontor till denna lokal för att lokalen ska nyttjas i större omfattning.

Förslag på lämpliga lokaler samt kostnader för att göra den 
eller dem ändamålsenliga för verksamheten inklusive 
hyreskostnader
En bärande fråga för etableringen av en familjecentral är den om lämplig lokal, sett till de 
verksamheter som ska lokaliseras i familjecentralen samt familjecentralens geografiska placering.  
Nedan är ett schabloniserat underlag Det kommer att krävas ett mycket mer förfinat underlag 
längre fram i processen, för detta krävs dock konkreta förslag på utpekade lokalalternativ, 
ritningsunderlag med mera.
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Beräkningarna utgår från två scenarion, nybyggnation alternativt anpassning av existerande 
lokal*. Underliggande kvm-uppskattning är 289 kvm.

Alternativ Investeringskostnad 
SEK/kvm  
(schablon)

Total 
investeringskostnad
(schablon)

Hyra, ink el, värme 
och 
fastighetsservice/kvm
(schablon)

Total 
årshyra

Nybyggnation 30 000kr 8 670 000kr 1400kr 404 600kr
Anpassning* 12 500kr 3 612 500kr 1200kr 346 000kr
Inventarier 350 000kr

*Utgår från lokal med upprustningsbehov men där vitala delar är fungerande, exempelvis 
VA/Ventilation och stomme.

Lokalbehov

Öppen förskola

 Samlingslokal m pentry 40 kvm

1 toalett med skötbord, handikappanpassad 15 kvm

1 gästtoalett 5 kvm

1 rum för amning, vila, sagoläsning 15 kvm

1 kontor med plats för material 8 kvm

Utrymme utomhus för barnvagnsparkering under tak

Öppenvård/ Individ och familj

1 kontor 15 kvm

6 kontor 6x8 kvm

1 personaltoalett 7 kvm

Barnhälsovård

2 rum (undersökning, vask/kontor/samtal – krav på isolering 2x18 kvm

Beredningsrum (vask, labb, kyl) 15 kvm

Mödrahälsovården
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1 rum (undersökning/samtal) rummet behöver ligga i anslutning till toalett 20kvm

Gemensamma utrymmen

Stor entré 10 kvm

Alternativ ingång

1 samtalsrum 20 kvm

Väntrum 15 kvm

Personalrum m kokvrå 20 kvm

Gärna utrymme utomhus för t.ex. lekplats

Total lokalyta 289 kvm

Ekonomiska kostnader för varje part för drift av 
verksamheten vilket också ska inkludera personella 
resurser 

Personalkostnader Hyra Drift Årsbudget
Capio 
Novakliniken

Nybyggnation
93 940kr
Befintlig
80 520kr

Vårdcentralen, 
Region Skåne 

Nybyggnation
65 940kr
Befintlig
56 520kr

Tomelilla 
kommun

590 000kr Nybyggnation 
244 400kr
Befintlig 
209 520kr

70 000 
kr

904 400kr

869 520kr

109



2020-12-02

7

110



1 (1)

 
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 AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
thomas.lindberg@tomelilla.se

Tomelilla den 2020-12-08 Dnr FN 2020/122

Familjenämnden
 
     

Upplysning!

Paragrafen från familjenämndens individ- och familjeutskott justeras på 
måndag den 14 december och kommer att skickas ut dagen efter.

Med vänlig hälsning
 

Thomas Lindberg
Kommunsekreterare
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Riskanalys 2021
Verksamhet:  Familjenämnden – Individ och familj

Risk-
id

Risk-
kategori

Risk
Att en negativ händelse inträffar

Risk att … (händelse) inträffar på grund av … 
(orsak), vilket leder till … (konsekvens).

Sa
nn

ol
ik

he
t

K
on

se
kv

en
s

R
is
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Vidare hantering
Hur hanterar vi risken? 
Är den:

- Acceptabel
- Befintliga åtgärder/ in-   
byggda kontroller bedöms 
räcka
- Granskning
- Direktåtgärder

Ansvarig Kommentar
Varför bedöms 
risken vara 
acceptabel, 
befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller vara 
tillräckliga, vara 
föremål för 
granskning eller 
direktåtgärder.

Till intern 
kontroll-
plan

1 Verksam-
hetsrisk

Sociala avvikelser rapporteras inte vilket 
leder till att systematiskt kvalitetsarbete 
uteblir.

3 3 9 Granskning

2 Finansiell 
risk

Medarbetare inte rapporterar in avvikelser 
i tjänstgöring vilket leder till fel i lön och 
saldon

3 2 6 Granskning

3 Verksam-
hetsrisk

Risk för fel beslutsfattare och 
dubbelarbete i samverkansavtalet med 
Forum Ystad då rutiner saknas

3 2 6 Direktåtgärd

4 Omvärlds-
risk

Kommunen kan bli kompletterande aktör 
till Arbetsförmedlingen vilket leder till ökad 
belastning för verksamheten

2 3 6 Granskning

5 Verksam-
hetsrisk

Utebliven eller brist i skyddsbedömningen 2 4 8 Granskning

6 Legal risk Att barnutredningar inte görs inom 4 
månader 

3 2 6 Granskning

7 Omvärlds-
risk

Att medborgare uttrycker hot och hot om 
våld till handläggare vid beslut som 
myndigheten fattat som går emot den 
enskildes önskemål

3 2 6 Granskning

8 Verksam-
hetsrisk

Att medarbetare inte följer de rutiner som 
är antagna kan leda till felaktiga beslut 
och hantering av ärenden

3 3 9 Granskning
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Förklaringar till riskanalysens kolumner 
Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska nämnderna, styrelsen och bolagen årligen göra en riskanalys kopplad till verksamhetens ansvar och uppdrag. En 
systematiskt genomförd riskanalys består av identifiering av risker, värdering av risker och hantering av risker. Dokumentationen av riskanalysen ska göras i denna mall. 
Samtliga identifierade risker ska ingå i riskanalysen, inte enbart de som förs över till internkontrollplanen, vilket även kan definieras som en bruttolista.

Riskid
Ange löpnummer för risken. Första risken får löpnummer 1.

Riskkategori
Vid identifiering av risker kan man använda sig av olika riskkategorier. Ange någon av nedanstående:

 Omvärldsrisker
 Verksamhetsrisker
 Finansiella risker
 Risker för förtroendeskada
 Bristande efterlevnad av regelverk
 Redovisningsrisker
 Legala risker
 IT-baserade risker

Risk
En risk är en aktivitet eller händelse som negativt påverkar kommunens förmåga att nå sina mål. Det är viktigt att formulera riskerna noggrant utifrån händelse, orsak och 
konsekvens. En riskformulering bör innehålla följande delar.

Risk att … (händelse) inträffar på grund av … (orsak), vilket leder till … (konsekvens).

Ta med alla risker, stora som små. Det är viktigt att riskerna lyfts fram, dokumenteras och blir synliga. Fundera inte på orsaker och åtgärder i detta steget.
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Sannolikhet
Använd skalan för sannolikhet för att bedöma hur troligt det är att en viss risk-händelse kommer att inträffa under den bestämda tidsperioden, alternativt hur ofta den kan 
komma att inträffa under den bestämda tidsperioden.

Konsekvens
Använd skalan för konsekvens för att bedöma hur allvarlig påverkan en viss riskhändelse har på verksamheten om den skulle inträffa. Anpassa bedömningen av 
konsekvens till den verksamhet som riskanalysen gäller. En mycket allvarlig konsekvens inom en verksamhet kan vara att någon avlider medan andra delar av 
kommunens verksamhet har mycket allvarliga konsekvenser som är betydligt mindre drastiska.
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Riskvärde
Riskvärdet anges utifrån matrisen för riskvärdering beroende på sannolikhet och konsekvens ovan. 

Vidare hantering
Ange om risken är acceptabel, att befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka, att den ska granskas eller om det behövs direktåtgärder. Utgå ifrån 
riskvärderingen. Risker som ska granskas eller är föremål för direktåtgärder ska vidare till internkontrollplan.

Ansvarig
Ange vem som är ansvarig för att utföra åtgärden/åtgärderna.

Kommentar
Kommentera varför risken anses acceptabel, vilken typ av befintliga åtgärder/inbyggda kontroller som bedöms räcka, varför den är föremål för granskning samt varför det 
behövs direktåtgärder och vilka direktåtgärder som föreslås.
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Till internkontrollplan
De risker som har höga riskvärde eller prioriteras högt av annat skäl läggs in i mallen för riskanalys. Listan är ett underlag och stöd vid prioritering till vilka kontroller som 
ska ligga med i förvaltningens interna kontrollplan. 

Det är inte alltid självklart att risker med högt riskvärde ska åtgärdas först. Det finns alltid andra bevekelsegrunder, som hur komplicerad åtgärden är och kostnaden för 
åtgärden, som påverkar bedömningen. Det kan vara rationellt att åtgärda lägre prioriterade risker med lägre riskvärde tidigt om åtgärderna är okomplicerade och kostar 
litet, samtidigt som man väntar med en åtgärd för en högre prioriterad risk för att den är mer komplex och kostar mycket.
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens individ- och 
familjeutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
7 december 2020

Justerandes sign

Fnifu § 204 Dnr FN 2020/112

Intern kontrollplan Familjenämnden 2021

Familjenämndens individ- och familjeutskotts beslut
Familjenämndens individ- och familjeutskott beslutar föreslå familjenämnden  
besluta att punkterna 1,5,8 i förvaltningens bruttolista, handlingsid Fn 
2020.3495, över risker/kontrollpunkter samt en ny punkt innebärande 
uppföljning av SFI ska ingå i familjenämndens interna kontrollplan.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har tagit fram en bruttolista över risker/kontrollpunkter för 
slutligt beslut i familjenämnden att ingå i nämndens interna kontrollplan 
2021.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämndens individ- och familjeutskott beslutar föreslå familjenämnden 
att anta punkterna xxx i förvaltningens bruttolista, handlingsid FN 2020.3495 
över risker/kontrollpunkter att ingå i familjenämndens interna kontrollplan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunsekreterare Thomas Lindberg, handlingsid: Fn 
2020.3494.
Förvaltningens bruttolista över risker/kontrollpunkter, handlingsid: FN 
2020.3495.
Familjenämndens individ- och familjeutskott § 173/2020, handlingsid: Fn 
2020.3596.

  
Förslag på beslut under sammanträdet
Christer Yrjas (C) föreslår att punkterna 1, 5 och 8 samt en ny punkt 
innebärande uppföljning av SFI ska ingå i familjenämndens interna 
kontrollplan 2021.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordföranden att familjenämndens individ- och 
familjeutskott beslutar enligt förslaget.
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens individ- och 
familjeutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
7 december 2020

Justerandes sign

§ 204 forts.

Tidigare behandling
Familjenämndens individ- och familjeutskott § 173/2020:
Familjenämndens individ- och familjeutskott beslutar lägga informationen till 
handlingarna.
_________

Beslutet skickas till:
Familjenämnden
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens utbildningsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
10 december 2020

Justerandes sign

Fnuu § 41 Dnr FN 2020/112

Intern kontrollplan Familjenämnden 2021

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

Ärendebeskrivning
Skolchef Johan Holmqvist redovisar förslag på bruttolista digitalt. På mötet 
kommer man överens om att förvaltningen till familjenämndens möte ska ta 
fram förslag på vilka punkter utifrån bruttolistan som bör ingå i 
familjenämndens interna kontrollplan 2021. Vidare kommer man överens om 
att ”Fel på fastighet kan leda till skada på barn, elev, personal” ska tas upp 
som en punkt i bruttolistan.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämndens utbildningsutskott beslutar föreslå familjenämnden att anta 
punkterna xxx i förvaltningens bruttolista, handlingsid FN 2020.xxx över 
risker/kontrollpunkter att ingå i familjenämndens interna kontrollplan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Thomas Lindberg, kommunsekreterare, handlingsid: Fn 
2020.3902
Bruttolista över risker/kontrollpunkter, handlingsid: Fn 2020.xxx
 
Förslag till beslut under sammanträdet
Ewa Carnbrand (M) föreslår att ärendet lämnas till familjenämnden utan 
förslag på beslut.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordföranden att familjenämndens 
utbildningsutskott beslutar enligt Ewa Carnbrands (M) förslag.
_________

Beslutet skickas till:
Familjenämnden
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Riskanalys 2021 FNU
Familjenämnden

Risk
-id

Risk-kategori Risk
Att en negativ händelse 
inträffar

Risk att … (händelse) 
inträffar på grund av … 
(orsak), vilket leder till … 
(konsekvens).
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R
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kv
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Vidare 
hantering
Hur hanterar vi risken? 
Är den:

- Acceptabel
- Befintliga åtgärder/ 
in-   byggda kontroller 
bedöms räcka
- Granskning
- Direktåtgärder

Komment
ar
Varför bedöms 
risken vara 
acceptabel, 
befintliga 
åtgärder/inbyg
gda kontroller 
vara 
tillräckliga, 
vara föremål 
för granskning 
eller 
direktåtgärder.

Till intern 
kontroll-
plan

Risker, bruttolista
Personuppgiftsincident – 
Röjande av personuppgifter 
vid dataöverföring Möjlig Kännbar 2 Acceptabel

Generell kompetensförlust
(kompetensförsörjning)

Möjlig Kännbar 2 Befintliga åtgärder 
bedöms räcka

Det 
kommunöv
ergripande 
arbetet 
med 
åtgärder för 
att öka 
attraktivitet
en som 
arbetsgivar
e anses 
tillräckliga

Brister i hantering av 
kränkande särbehandling 
(dokumentation, spårbarhet)

Sannolik Lindrig 2 Befintliga åtgärder 
bedöms vara 
tillräckliga

Rutin finns, 
systemstöd
sutveckling 
behövs, 
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men 
medför inte 

Tilläggsbelopp/tilläggsresurs 
används felaktigt

Sannolik Kännbar 3 Granskas 2020 För att 
säkerställa 
att 
beslutade 
tilläggsresu
rser 
kommer 
behövande 
elever till 
godo

Elever (berättigade) går 
miste om studiehandledning

Möjlig Kännbar 2 Befintliga åtgärder 
bedöms vara 
tillräckliga

Bristande ändamålsenlighet 
lokaler/utemiljö

Möjlig Kännbar 2 Befintliga åtgärder 
bedöms vara 
tillräckliga

Översyn av 
lokaler 
kommer att 
ske på 
annat vis

Bristande tillgänglighet 
(undervisning)

Möjlig Kännbar 2 Befintliga åtgärder 
bedöms vara 
tillräckliga

Tillgängligh
etsanalyser 
genomförs

Brister i HLR och 
brandskyddskunskap

Mindre 
sannolik
t

Allvarlig 2 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms 
räcka

Rutiner för 
HLR/brand
skydd  
implemente
rade och 
följs

Brister i skolpliktsbevakning Sannolik Kännbar 3 Granskas 2020 Så att vi 
har rutiner 
för att inte 
något barn 
ska gå 
miste om 
skolgång.

Skolskjutsar, säkerhet och 
kompetens

Mindre 
sannolik

Allvarlig 2 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms 
räcka

Kontroll/up
pföljning via 
avtal (del 
av 
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upphandlin
gskrav)

Hantering av hotsituationer Möjlig Kännbar 2 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms 
räcka

Samtliga 
enheter ska 
ha 
upparbetad 
rutin

Barn som försvinner under 
verksamhetstid

Mindre 
sannolik

Allvarlig 2 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms 
räcka

Risken låg, 
pga rutin 
och 
arbetssätt

Bristande rutiner, inrymning, 
utrymning 

Mindre 
sannolik Allvarlig 2

Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms 
räcka

Inarbetade 
rutiner följs 
och övning 
genomförs

2020 Ensamarbete förskola/fritids 
(öppning och stängning)

Möjlig Allvarlig 3 Granskas 2020 En ökad 
risk och 
känsla av 
utsatthet

2020 Övergångar mellan 
stadier/skolformer

Med fokus på särskilt stöd 
och tilläggsbelopp

Sannolik Kännbar 3 Granskas 2020 Risk för att 
elevers 
särskilda 
behov 
missas vid 
övergångar 
mellan 
stadier och 
skolor.

Felaktig betalning av 
avgiftstaxa 
(förskola)/barnpeng

Möjlig Kännbar 2 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms 
räcka

I en 
avvägning 
mellan 
kontrollinsa
ts och 
förväntad 
risk

Brister vid 
mottagande/hantering av 
nationella prov

Sannolik Kännbar 3 Granskning

Utgick från 
granskning 2020

Finns 
rutiner men 
brister vid 
leverans 
har skapat 
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risker att 
provsekrete
ssen röjs 
tidigare år 

Brister i elevregistrering vid 
in/utflytt

Mindre 
sannolik

Kännbar 1 Acceptabel Fördröjning
ar/eftersläp
ningar kan 
förekomma 
men 
acceptabelt

Röjande av elever med 
skyddad identitet

Mindre 
sannolik

Allvarlig 2 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms 
räcka

Upparbetad
e rutiner 
finns och 
bedöms 
följas.

Volymförändringar
(barn och elever)

Sannolik Kännbar 3 Granskas 2020 Variationer 
i 
elevvolyme
r påverkar 
nämndens 
förutsättnin
gar och 
kommunen
s totala 
ekonomi. 
Utgör en 
mkt viktig 
planeringsf
örutsättning
.

OB-omsorgen tillgång 
till plats/volymer
Samverkan/rutiner
Socialtänst/skola

Granskning

Elevfrånvaro arbete med Granskning

Felavhjälpande vid 
fastighetsfel
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Förklaringar till riskanalysens kolumner 
Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska nämnderna, styrelsen och bolagen årligen göra en riskanalys kopplad till verksamhetens ansvar och uppdrag. En 
systematiskt genomförd riskanalys består av identifiering av risker, värdering av risker och hantering av risker. Dokumentationen av riskanalysen ska göras i denna mall. 
Samtliga identifierade risker ska ingå i riskanalysen, inte enbart de som förs över till internkontrollplanen, vilket även kan definieras som en bruttolista.

Riskid
Ange löpnummer för risken. Första risken får löpnummer 1.

Riskkategori
Vid identifiering av risker kan man använda sig av olika riskkategorier. Ange någon av nedanstående:

 Omvärldsrisker
 Verksamhetsrisker
 Finansiella risker
 Risker för förtroendeskada
 Bristande efterlevnad av regelverk
 Redovisningsrisker
 Legala risker
 IT-baserade risker

Risk
En risk är en aktivitet eller händelse som negativt påverkar kommunens förmåga att nå sina mål. Det är viktigt att formulera riskerna noggrant utifrån händelse, orsak och 
konsekvens. En riskformulering bör innehålla följande delar.

Risken att … (händelse) inträffar på grund av … (orsak), vilket leder till … (konsekvens).

Ta med alla risker, stora som små. Det är viktigt att riskerna lyfts fram, dokumenteras och blir synliga. Fundera inte på orsaker och åtgärder i detta steget.
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Sannolikhet
Bedöm sannolikheten utifrån matrisen för riskvärdering (se bild under rubriken Riskvärde) där det enligt Tomelilla kommuns reglemente finns tre nivåer av sannolikhet:
- Mindre sannolik
- Möjlig
- Sannolik

Konsekvens
Bedöm konsekvensen utifrån matrisen för riskvärdering där det finns fyra nivåer av konsekvenser:
- Försumbar
- Lindrig
- Kännbar
- Allvarlig

Riskvärde
Riskvärdet anges utifrån matrisen för riskvärdering beroende på sannolikhet och konsekvens. 

0 - Mindre sannolik och försumbar
0 - Mindre sannolik och lindrig
0 - Möjlig och försumbar

1 - Mindre sannolik och kännbar
1 - Möjlig och lindrig
1 - Sannolik och försumbar

2 - Mindre sannolik och allvarlig
2 - Möjlig och kännbar
2 - Sannolik och lindrig

3 - Möjlig och allvarlig
3 - Sannolik och kännbar

4 - Sannolik och allvarlig
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Åtgärdsförslag
Använd riskvärderingen till stöd för att avgöra vilka risker som ska prioriteras och åtgärdas. Det är inte alltid självklart att de risker som har högst riskvärde ska åtgärdas 
först. Det kan exempelvis vara rationellt att åtgärda lägre prioriterade risker med lägre riskvärde tidigt om åtgärderna är okomplicerade och har en låg kostnad.

Beskriv åtgärden/åtgärderna och vilket resultat de ska leda till tydligt, för att underlätta genomförandet och uppföljningen.

Ansvarig
Ange vem som är ansvarig för att utföra åtgärden/åtgärderna.

Utförande
Ange när i tiden åtgärden/åtgärderna ska vara utförda exempelvis månad alternativt Q1 för kvartal 1, Q2 för kvartal 2 etc.

Överförs till internkontrollplan
Risker som har riskvärde:

0 – 1 Behöver inte följas upp utöver normala rutiner
2 Bör följas upp
3 – 4 Ska följas upp
4 Bör åtgärdas omgående

Ange Ja eller Nej om risken ska föras över till den interna kontrollplanen. Risker som bör åtgärdas omgående bör ingå i den interna kontrollplanen.
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens individ- och 
familjeutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
6 november 2020

Justerandes sign

Fnifu § 186 Dnr FN 2020/114

Sammanträdestider 2021

Familjenämndens individ- och familjeutskotts förslag till 
familjenämnden
Familjenämnden beslutar fastställa sammanträdestider 2021 för 
familjenämnden, familjenämndens individ- och familjeutskott, samt 
familjenämndens utbildningsutskott i enlighet med vad som framgår av 
ärendebeskrivningen.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har tagit fram ett preliminärt förslag till sammanträdestider 
2021 för familjenämnden och dess utskott enligt följande:

Familjenämndens möten föreslås börjar kl. 08.30 på fredagar den 29 januari, 
26 februari, 26 mars, 30 april, 28 maj, 25 juni, 27 augusti, 24 september, 29 
oktober, 26 november och 17 december.

Familjenämndens individ- och familjeutskott föreslås börja kl. 14.00 på 
måndagar den 11 januari, 8 februari, 8 mars, 12 april, 10 maj, 7 juni, 12 juli, 9 
augusti, 6 september, 11 oktober, 8 november och 6 december.

Familjenämndens utbildningsutskott föreslås börja kl. 13.00 på torsdagar den 
14 januari, 11 februari, 11 mars, 15 april, 12 maj (onsdag), 10 juni, 12 augusti, 
9 september, 14 oktober, 11 november och 9 december.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämndes individ- och familjeutskott beslutar föreslå familjenämnden 
att preliminärt fastställa sammanträdestider 2021 för familjenämnden, 
familjenämndens individ- och familjeutskott, samt familjenämndens 
utbildningsutskott i enlighet med vad som framgår av ärendebeskrivningen.
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens individ- och 
familjeutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
6 november 2020

Justerandes sign

§  186 forts

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare Thomas Lindberg, handlingsid: Fn 
2020.3498.
_________

  

Beslutet skickas till:
Familjenämnden
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1 (2)

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

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

Handläggare:

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

Tomelilla den 11 december 2020 Dnr FN 2020/1

Familjenämnden

Tjänsteskrivelse

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämndens utbildningsutskott lägger redovisningen av 
anmälningsärende till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Anmälningsärenden till familjenämnden den 18 december 2020.

 Kommunfullmäktige § 139/2020 Avgifter och taxor 2021.
 Avgifter och taxor 2021.
 Kommunfullmäktige § 141/2020 Mål och budget 2021 med       

plan för 2022-2023.
 Mål och Budget 2021 med plan 2022-2023 för Tomelilla kommun.
 Kommunstyrelsen § 162/2020 Tidplan mål och budget 2022 med 

plan för 2023-2024.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige § 139/2020 Avgifter och taxor 2021, handlingsid: Fn 
2020.3691.
Avgifter och taxor 2021, handlingsid: Fn 2020.3690.
Kommunfullmäktige § 141/2020 Mål och budget 2021 med plan för 
2022-2023, handlingsid: Fn 2020.3689.
Mål och Budget 2021 med plan 2022-2023 för Tomelilla kommun, 
handlingsid: Fn 2020.3688.
Kommunstyrelsen § 162/2020 Tidplan mål och budget 2022 med plan för 
2023-2024, handlingsid: Fn 2020.3679.

Familjenämnden centralt/övergripande

Thomas Lindberg
Kommunsekreterare
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
11 november 2020

Justerandes sign

Ks § 162 Dnr KS 2020/179

Tidplan mål och budget 2022 med plan för 2023-2024

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta tidplan för budget 2022 med plan för 2023-
2024.

Ärendebeskrivning
Omvärlds- & nulägesanalys 9 december 2020 kl 08.30-12.00
Omvärldsanalys med globala trender inför kommande planperiod redovisas. 
Hur påverkas Tomelilla kommun av förändringar i omvärlden? Hur kommer 
den ekonomiska utvecklingen att påverka Tomelilla kommun?  

Nulägesanalysen för kommunen redovisas.
Deltar gör kommunstyrelsen, presidierna från kommunfullmäktige, 
familjenämnden, vård och omsorgsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, 
samhällsbyggnadsnämnden, överförmyndarnämnden och byggnadsnämnden 
samt berörda tjänstepersoner. 

Fastställande av budgetförutsättningar, 27 januari 2021
Kommunstyrelsen fastställer planeringsförutsättningarna för arbetet med mål 
och budget 2022-2024 utifrån resultatet från omvärlds- och 
nulägesanalyserna samt de aktuella ekonomiska förutsättningarna. Vidare 
formuleras eventuella remissfrågor och vid behov förslag till justerade 
ägardirektiv

Förutsättningarna skickas ut till nämnderna för yttrande enligt samma modell 
som inför 2021 års budget, dvs en redovisning av de utmaningar och 
möjligheter man ser för kommande planperiod. I yttrandet ska även 
investeringsbehoven vara inkluderade.

Årsredovisningen för 2020 behandlas i kommunstyrelsens 
arbetsutskott 24 mars 2021.
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Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
11 november 2020

Justerandes sign

§ 162 forts.

Samråd med kommunala bolag och förbund, 24 mars 2021
Samrådet syftar till en redogörelse av föregående årsbokslut och 
budgetförutsättningar för 2022. Deltagande aktörer är kommunstyrelsens 
arbetsutskott, Österlenhem, TIAB, ÖKRAB, ÖVAAB, SÖRF, 
Miljöförbundet samt chefstjänstepersoner.

Nämndernas yttrande angående budgetförutsättningarna samt förslag 
till mål, taxor och avgifter lämnas, 9 april 2021 
Nämnderna ska lämna sina yttranden till kommunstyrelsen senast den 9 april 
2021. I svaren ska investeringsbehoven redovisas. 

Investeringsberedning 1, 13 april 2021 kl. 14.00
Vid beredningens första möte redovisas den "bruttolista" inför 2022-2024 
som nämnderna har lämnat i sina budgetyttranden samt en genomgång av 
tidigare beslutade investeringar som sträcker sig över flera år. Deltar gör 
beredningens ledamöter samt berörda tjänstepersoner.

Kommunstyrelsen behandlar årsredovisningen 2020, 14 april 2021.

Investeringsberedning 2, 20 april 2021 kl. 14.00
Beredningens andra möte som syftar till att prioritera planerade 
investeringsobjekt utifrån budgetberedningens planeringsförutsättningar

Budgetberedningen, 21-22 april 2021
Slutlig uppdragsdialog med nämndspresidierna utifrån budgetyttranden 
Eventuella tilläggsfrågor och uppdrag ges till nämnderna. Deltar gör även 
berörda tjänstepersoner.

Kommunala bolag och förbund ska lämna in sina förslag till budget, 
30 april 2021
Inget sammanträde utan enbart inlämning av material

Investeringsberedning 3, 5 maj 2021 kl. 14.00
Beredningens tredje möte som syftar till att göra en slutlig prioritering av 
planerade investeringsobjekt 2022. Beredningens underlag utgör en del av 
kommunstyrelsens budgetförslag. 
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Justerandes sign

§ 162 forts.

Sammanställning mål och budget, skattesats samt avgifter och taxor, 
19 maj 2021
Kommunstyrelsens arbetsutskott och tillika budgetberedningen avger sitt 
slutliga förslag till mål och budget 2022 med plan 2023-2024, skattesats 2022 
samt avgifter och taxor.

MBL-förhandling om förslag till mål och budget enligt MBL § 11, 28 
maj 2021
Majoritetens budgetförslag MBL-förhandlas med de fackliga 
organisationerna.

Kommunstyrelsens förslag till mål och budget, 2 juni 2021
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige förslag till mål och budget 
2022 med plan 2023-2024, skattesats 2022 samt avgifter och taxor.

Reservdag MBL-förhandling om förslag till mål och budget enligt 
MBL § 11, 11 juni 2021
Majoritetens budgetförslag MBL-förhandlas med de fackliga 
organisationerna.

Kommunfullmäktige 21 juni 2021
Kommunfullmäktige antar mål och budget för 2022 med plan
2023-2024, fastställer skattesats för 2022 samt beslutar om taxor och avgifter 
för kommande år.

Fastställande av nämndernas internbudget, senast 30 september 2021.
Under september månad beslutar nämnderna och kommunstyrelsen om sina 
respektive internbudgetar samt nämndsmål. Återredovisning från nämnderna 
ska ske till kommunfullmäktige i november. Eventuella större och principiella 
revideringar som föranleds av förändringar i skatte- och 
statsbidragsprognoser ska kommuniceras till budgetberedningen.

Budgetberedningen/kommunstyrelsens arbetsutskott, ger förslag på 
eventuell justering/komplettering av mål och budget, 13 oktober 2021. 
(Obs handlar enbart om revideringar som föranletts av större och principiella 
förändringar av skatte- och statsbidragsprognos.)
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
11 november 2020

Justerandes sign

§ 162 forts.

Kommunstyrelsens förslag till eventuell justering/komplettering av 
mål och budget, 17 november 2021

Kommunfullmäktige, 6 december 2021
Kommunfullmäktige gör eventuella justeringar i budgeten.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar anta tidplan för budget 2022 med plan för 2023-
2024.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 244/2020, handlingsid: Ks 2020.3353.

  
Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 244/2020:
Kommunstyrelsen beslutar anta tidplan för budget 2022 med plan för 2023-
2024.
_________

Beslutet skickas till:
Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Familjenämnden
Vård och omsorgsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Byggnadsnämnden
Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd
Österlenhem AB/TIAB
Österlens Kommunala Renhållnings AB (ÖKRAB)
Österlen VA AB 
Ystad-Österlenregionens miljöförbund
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (SÖRF)
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Mål och Budget 2021 med plan 2022-2023 för Tomelilla 
kommun

Sammanfattning

Mål och Budget 2021 med plan 2022-2023 för Tomelilla kommun, kommer att behandlas 
på kommunstyrelsen den 7 oktober och i kommunfullmäktige den 9 november 2020. 
Detta underlag är förvaltningens sammanställning och förslag till resultat, -drift-och 
balansbudget, investeringsplan samt förslag till mål för god ekonomisk hushållning. 
Budgeten innebär följande och föreslår kommunfullmäktige anta dessa beslut:

Fastställande av skattesats 2021. Kommunfullmäktige beslutar om skattesats för 2021 i 
separat beslut.
 Fastställande av finansiella och verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning 2021

o Kommunfullmäktige beslutar att anta angivna mål, både finansiella och 
verksamhetsmål, för god ekonomisk hushållning 2021 

 Fastställande av resultat-och balansbudget för 2021-2023
o Kommunfullmäktige beslutar att fastställa resultat- och balansbudget 2021-

2023 i enlighet med förslaget i detta dokument

 Fastställande av drifts-, exploaterings- och investeringsbudget för 2021
o Kommunfullmäktige beslutar att anta drifts-, exploaterings- och 

investeringsbudget för 2021 i enlighet med förslaget i detta dokument

 Fastställande av låneram
o Kommunfullmäktige beslutar om en oförändrad låneram för 2021 på 320 

mnkr. 

 Fastställande av borgensramen och borgensavgiften för kommunala bolag
o Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för 

Österlenhem AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 400 
mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader och att såsom för egen skuld 
ingå borgen för Tomelilla Industriaktiebolags låneförpliktelser upp till ett totalt 
värde om 30 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

o Kommunfullmäktige beslutar att för lån upptagna före 2013 med kommunal 
borgen behålla avgiften på 0,3 %. Nya lån behandlas individuellt och avgiften 
ska enligt gällande finansreglemente beslutas av kommunstyrelsen.

 Fastställande av eventuell reservering till resultatutjämningsreserven
o Kommunfullmäktige beslutar att ingen reservering till 

resultatutjämningsreserven ska göras i budget 2021.
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Budgetprocessen 

Årets budgetprocess inleddes med en omvärldsdag i januari. Temat var hur Tomelilla 
kommun påverkas av trender i omvärlden. Deltog gjorde kommunstyrelsen, presidierna 
från fullmäktige, familjenämnden, vård och omsorgsnämnden, kultur- och 
fritidsnämnden, byggnadsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, överförmyndarnämnden 
samt ledande tjänstepersoner. Olika omvärldstrender belystes och den ekonomiska 
utvecklingen för kommande planperiod redovisades. 
Under året har samråd med de kommunala bolagen och med förbunden hållits. Samrådet 
syftar till att få en redogörelse av föregående års bokslut och budgetförutsättningar för 
2021. Deltagande aktörer har varit kommunstyrelsens arbetsutskott, Österlenhem, TIAB, 
ÖKRAB, SÖRF, Miljöförbundet samt chefstjänstepersoner. 

Investeringsberedningen har sammanträtt tre gånger under året och vid det sista mötet 
har en slutlig prioritering av planerade investeringsobjekt gjorts. Beredningens underlag 
utgör en del av budgetförslaget.

Kommunstyrelsens beslutade i februari att skicka budgetremissen för åren 2021-2023 till 
nämnderna för att få en redovisning av de tre största och viktigaste utmaningarna som 
kommunen står inför inom respektive.

Inför sammanställning av det slutliga budgetförslaget har vissa förändringar gjorts i 
planeringsförutsättningarna främst beroende på förändringar i skatteprognos och 
statsbidragsberäkningar.

Nämnderna och kommunstyrelsen ska besluta om sina respektive internbudgetar samt 
verksamhetsplaner utifrån beslutade verksamhetsmål innan januari månads utgång. 
Återredovisning från nämnderna ska ske vid kommunfullmäktiges sammanträde i februari 
2021.

Planeringsförutsättningar
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade om planeringsförutsättningar för budget 2021, 
Ks au §23. Enligt den ursprungliga tidplanen skulle kommunfullmäktige fastställa 
budgeten för planperioden i juni men på grund av de kraftigt förändrade förutsättningar 
som Corona-pandemin orsakade beslutades att göra avsteg från tidplanen. Nämnderna 
lämnade sina remissyttrande under första kvartalet 2020 och investeringsberedningen 
hade sitt första sammanträde i juni men därefter blev det ett uppehåll under sommaren. 
SKR:s prognos i april och den befarade trenden som lämnades i juni pekade på en mycket 
svagare skatteintäktsutveckling än vad det fanns ekonomisk beredskap för. Första 
tertialuppföljningen efter 30 april prognostiserades ett positivt balanskravsresultat men i 
jämförelse med budgeterade 16,6 mnkr var prognostiserat resultatet 6,1 mnkr, dvs 10,5 
mnkr lägre än budget. Augustiprognosen från SKR visade dock på en förbättrad 
utveckling av de generella statsbidragen samt att skatteavräkningarna inte var så negativa 
som tidigare hade prognostiserats.
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 enligt Ks au § 23
förutsättningar enligt detta 
förslag

Skattesats 20,61 kr 20,61 kr
Antal invånare 13 640st 13 640st
Resultatmål 2,0% 2,0%
Internränta 1,50% 1,50%
Pris- o lönekompensation 2,5% 2,5%
Reserv 8,0 mnkr 8,0 mnkr

En generell uppräkning av kostnaderna har gjorts motsvarande 2,5 %. En stor 
osäkerhetsfaktor är att många av de kommunala löneavtalen fortfarande inte har fastställts 
med anledning av att lönerörelsen pausade i mars/april 2020. Överläggningar ska tas upp 
igen under hösten.

Styr- och målmodell
Med styrmodell avses en struktur för att styra och utveckla en verksamhet. Syftet med 
styrmodellen är också att den politiska viljeinriktningen får genomslag i verksamheterna, 
så att visionen och verksamhetsmålen uppnås och att god ekonomisk hushållning säkras. 

Tomelilla kommuns nuvarande vision*

Tomelilla ska vara platsen för inspiration och utveckling.
Här bygger vi ett hållbart samhälle för kommande nya generationer

Visionen pekar ut riktningen och den beskriver ett önskat framtida tillstånd och tar 
hänsyn till de sociala, ekologiska och ekonomiska perspektiven. 

*En ny vision är under beredning för att fastställas av kommunfullmäktige 9 november 2020. 

Målmodell
Nuvarande målmodell beslutades under 2018 av kommunfullmäktige. Den innebär att 
kommunen ska arbeta med färre mål och ta sin utgångspunkt i områden där 
verksamheten behöver utvecklas och förbättras. Figuren nedan visar kommunfullmäktiges 
övergripande mål; tre målområden med vardera två mål. Varje målområde omfattar flera 
nämnders arbete Kommunstyrelsen och nämnderna tar beslut om mål utifrån respektive 
målområde. Kommunförvaltningen knyter därefter sina åtgärder och mätare till 
nämndmålen. I budgetförslaget till kommunfullmäktige finns nämndernas mål med som 
information. Mål för god ekonomisk hushållning enligt kommunlagen beslutas av 
kommunfullmäktige . 
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Kommunfullmäktiges övergripande mål

Befolkningsutveckling
Befolkningen den 29 september 2020 var preliminärt totalt 13 691 invånare vilket är 75 
personer fler än vid årets början. Ökningen har genererats av ett positivt flyttnetto på 82 
invånare. Födelsenettot hittills under året är negativt, minus 7 invånare.

Skatteprognosen för 2021-2023 bygger på 13 640 invånare för 2021 och kommande åren 
13 705 invånare 2021 och 13 770 invånare 2022. Detta är ett lägre antagande än SKR:s 
riksprognos. 

Skatteintäkter, utjämningar och generella statsbidrag
Den skatteintäkts- och statsbidragsprognos som budgeten grundas på utgår från SKRs 
cirkulär, 2020:32 med tillägg för de statsbidrag som höständringsbudgeten innebar.I 
utjämningar och generella statsbidrag ingår även fastighetsavgiften Intäkterna enligt 
tabellen nedan förutsätter att skattesatsen är oförändrad under planperioden och uppgår 
till 20,61 kr
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RUR, resultatutjämningsreserv

Enligt kommunallagen får kommunen under vissa förutsättningar reservera en del av det 
ekonomiska resultatet i en resultatutjämningsreserv  (RUR). En resultatutjämningsreserv 
utgör en del av kommunens eget kapital. Reserven kan sedan disponeras för att täcka 
underskott under en lågkonjunktur. Syftet med reserven är således att utjämna normala 
svängningar i skatteunderlaget över konjunkturcykeln för att skapa större flexibilitet för 
verksamheterna.
Ett sätt att avgöra om RUR får disponeras är att jämföra utvecklingen av det årliga 
underliggande skatteunderlaget för riket med den genomsnittliga utvecklingen de senaste 
tio åren. Med en sådan tillämpning får reserven användas om det årliga värdet väntas 
understiga det tioåriga genomsnittet. Enligt SKR:s senaste prognos skulle det vara möjligt 
åren 2021-2022 En annan förutsättning är att medlen från RUR ska täcka ett negativt 
balanskravsresultat
Kommunen kan redan i samband med budgetbeslutet planera för att göra en reservering 
till RUR alternativt ett nyttjade av redan avsatte medel. Slutligt beslut tas först i samband 
med behandlingen av årsredovisningen för 2021. Ingen reservering till eller nyttjande av 
RUR görs i budget 2021 enligt detta förslag

Balanskrav

Från år 2000 gäller ett lag reglerat balanskrav för kommuner. Det innebär att budgeten 
ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Enligt kommunallagen får undantag 
göras från balanskravet om synnerliga skäl föreligger. Ett eventuellt negativt resultat ska 
återställas inom tre år.
De budgeterade resultaten för åren 2021 till 2023 är positiva enligt detta underlag. Inga 
gamla underskott från förgående år finns att återställa.

Investeringar
Det investeringsutrymme som medges består, enkelt utryckt, i årets avskrivningar plus 
årets resultat. Låga resultatnivåer kombinerat med stora investeringar innebär ökad 
upplåning Nuvarande låga ränteläge består inte för evigt och om kommunen inte kan 
amortera sina lån kommer utrymmet för övriga driftskostnader succesivt att krympa. I 
budgetförslaget för 2021 är den skattefinansierade verksamhetens investeringsvolym 
självfinansierad medan delar av VA-investeringarna kräver lånefinansiering . Detta täcks 
inom ramen för VA-kollektivets taxor. 

Exploateringsverksamhet

Målsättningen för exploateringsverksamheten är att exploateringsprojekten ska finansieras 
av de intäkter som erhålls då marken säljs och anslutningsavgifterna erläggs. Om 
kommunen själv genomför exploateringen binds pengar i projektet under projekteringen 
och fram tills det att marken är såld. De medel som binds i projektet finansieras genom att 
likviditet ianspråktages, vilket i sin tur kan resultera i behov av upplåning.
Kommunstyrelsen medges att vid varje enskilt tillfälle använda upp till 30 mnkr för denna 
typ av investering i säljklara tomter. Sammanlagda utgifter för pågående och avslutade 
men ej sålda tomter får aldrig vid något tillfälle överstiga 30 mnkr. 
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Prioriterade investeringsobjekt
Investeringsberedningens prioriterade investeringsprojekt 2021 framgår av tabellen nedan. 
För den skattefinansierade verksamheten är ramen 63,5 mnkr och för den 
taxefinansierade VA-verksamheten är ramen 27,8 mnkr exklusive intäkter, total 
investeringsram för 2021 är 91,5 mnkr.

Förslag till investeringsbudget 2021
Verksamhet Investering 

2021
tkr

Investeringsobjekt/projekt

Fastighet 22 550
- varav skolor/förskolor 9 100 Västervångsskolan, Byavångsskolan
- övriga lokaler 10 000 Sport- o simhall, utebad, 

brandstationen
- inventarier/programvaror 450 Bil, underhållsprogram
- oförutsett 3 000

Gata/Park 23 200
- Asfalt 1 000 Enl plan
- GC-väg 2 500
- Gatubelysning 1 500
- Parker/lekparker 2 000 Lekparker enl plan, Stadsparken
- Gatuinvesteringar 7 500
- Välabäcken 1 000
- Förskönings-

/trygghetsskapande åtgärder
3 000 Enl samhällsbyggnadsnämndens 

förslag
- Namnbyte enskilda vägar 700
- Inventarier, julbelysning 800
- Belysningsstolpar 1 200
- tillgänglighet inkl oförutsett 2 000

Infrastruktur 6 000
- Fiberutbyggnad 6 000

Bygg och plan 500
Mätinstrument 500

Barn och utbildning 6 000
- Ny o ombyggnation 

skollokaler
3 000

- Digitala enheter till 
elever/personal

1 500

- inventarieutbyten 1 500
Kommunledningskontor 3 000

- It, verksamhetssystem, 
inventarier

3 000

Vård och omsorg/stöd o service 2 500 Inventarier, sängbyten mm
- Verksamhetssystem 1 000
- Inventarier 1 500 Inventarier, sängar

SUMMA SKATTEFINANSIERAT 63 750

Va-verksamhet nettoinvesteringar 27 760 Vattenverk, Ledningsnät mm
TOTAL INVESTERINGSRAM 2021 91 510
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Låneskuld 
Kommunens nuvarande låneskuld  (2020-09-30) uppgår till 300 mnkr. 
Självfinansieringsgraden på de skattefinansierade investeringarna 2021 beräknas uppgå till 
100 %. Nuvarande låneram på 320 mnkr bedöms därmed vara tillräcklig. 

Borgensram och borgensavgift från bolagen
Borgensramen för Österlenhem AB uppgår enligt Budget 2019 till 400 mnkr och för 
Tomelilla Industri AB till 30 mnkr. Bolagen gör bedömningen att behovet av lån med 
kommunal borgen kommer att rymmas inom befintlig borgensram för Österlenhem och 
Tomelilla Industri AB under 2021. 
En anpassning till en generellt sett mer marknadsmässig nivå på borgensavgiften gjordes 
inför 2019. Lån upptagna före 2013 med kommunal borgen kan behålla avgiften på 0,3 %. 
Nya lån behandlas individuellt och avgiften ska behandlas av kommunstyrelsen enligt 
gällande finansreglemente. 

Känslighetsanalys
Förändringar vad gäller skattesats, invånarantal och löneutveckling påverkar kommunens 
kostnader och intäkter enligt följande:

 Förändrad skattesats med 1 krona motsvarar cirka 26,0 mnkr
 100 invånare motsvarar cirka 5,5 mnkr
 Löneökning med 1 % innebär ca 5 mnkr inklusive PO

Arbetsgivaravgifter
PO-påslaget för arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar uppgår till 40, 15%, i enlighet 
med SKRs bedömning. En uppjustering med 1 % skedde redan inför budget 2020 för att 
täcka de ökade pensionskostnaderna.  Verkliga avgifter beräknas öka i takt med att allt fler 
medarbetar kvalificerar sig för förmånsbestämd avtalspension 
Internränta
Internräntan för 2021 är 1,5 % enligt SKR, samma nivå som för 2019. Internräntan syftar 
till att visa den genomsnittliga finansieringskostnaden för aktiverade investeringar under 
hela deras ekonomiska livslängd.

Resultat
Resultat för 2021 uppgår till 16,7 mnkr enligt detta förslag, resultat för 2022 är 16,5 mnkr 
och 2023 17 mnkr. Dessa resultatnivåer uppfyller mål för god ekonomisk hushållning 
2021-2023.
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Driftsramar för nämnderna och deras ingående verksamheter

Driftsramarna för 2021 utgår från budget 2020 med kompletteringar av särskilda 
satsningar. Medlemsavgifterna för 2021 för Räddningstjänstförbundet (SÖRF), Ystad-
Österlen regionens miljöförbund har under året beslutats av respektive förbundsdirektion 
i samband med ägarsamråd.

Förslag till driftsramar 2021

Underlag budgetremiss 2021
 

Ingångsvärde
budget 2021

 Uppräkning 
+ satsningar

 
Budgetförslag

2021
Kommentarer till kompletteringsförslag

Kommunfullmäktige 923 23 946

Valnämnd - 15 15 Uppstart inför 2022 års riksdags-, region- och kommunval

Revision 1 075 27 1 102 KF:s preside bereder

Kommunstyrelsen 55 507 2 268 57 775 Trygghets- o försköningsinsatser+ stöd till ungdomsrådet
Räddningstjänst 10 627 173 10 800 Enligt överenskommelse inom SÖSK
Miljöverksamhet 1 700 50 1 750 Alkoholtillsynen omfördelas från k&F
Överförmyndarnämnden inkl arvode 2 473 62 2 535

Samhällsbyggnadsnämnden 46 556 1 158 47 714 Försköningsprogram för kommunens mindre tätorter

VA - - - Avgiftsfinansieras i sin helhet

Byggnadsnämnden 2 803 70 2 873

Kultur- och fritidsnämnden 22 249 650 22 899 Fritidscheck+ föreningsstödsystemet

Vård och omsorgsnämnden 230 778 12 270 243 048 Äldreomsorgssatsning

Familjenämnden 400 907 8 971 409 878 Fortsatt satsning förskola/grundskola + OB förskola

Kommunens kostnader 775 598 25 737 801 335  
Finansiering (skatter,statsbidrag,pensioner) 792 159 25 876 818 035 Äldreomsorgssatsning

  

Resultat 16 561 139 16 700  

% av skatteintäkter 2,1% 2,0%  

Särskilda uppdrag och förtydliganden budget 2021

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ges förvaltningsövergripande i uppdrag att implementera trygghets- 
och försköningsinsatser med fokus på Tomelilla tätort 0,8 mnkr, uppdraget rapporteras 
TB2 till kommunstyrelsen.

Stödet till Ungdomsrådet hanteras inom förvaltningen och finns med som 
ramförstärkning med 0,2 mnkr. Invånare, föreningsliv och näringsliv kan under året söka 
medel i linje med att förstärka kommunens vision, Visionsmedel - vilka kommer att 
finansieras inom kommunens buffertmedel.
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Kultur- och fritidsnämnden

Vid införandet av det nya föreningsstödsystemet kommer 0,1 mnkr tillskjutas med fokus 
på fortsatt goda villkor för föreningslivet.

Kultur- och fritidsnämndens uppdrag med fritidscheck för barn och unga förlängs, med 
hänvisning till Covid-19 och kvarstår även 2021 med 0,25 mnkr.

Familjenämnden

Familjenämndens ram ökas med 3,1 mnkr. Varav 1,1 mnkr till förskola, 1,1 mnkr till 
grundskola och 0,9 mnkr till OB förskola, dessa ökningar läggs till som ramförstärkningar. 
OB förskolan permanentas.

Familjenämnden ges i uppdrag att genom Nyföretagarcentrum höja medvetenheten hos 
eleverna i åk 7-9 kring egenföretagande, 0,05 mnkr.

Familjenämnden ges i uppdrag att utreda ett införande av takbegränsning i timmar per 
individ för SFI och att tillse att arbetslinjen med arbetsformerna mellan IFO och AME 
utvärderas och till TB1 återkommer med förslag på möjlig förändring, med positiv 
målsättning att fler snabbare ska ut i egen försörjning och/eller utbildning.

Uppdraget att starta upp Familjecentral i enlighet med avsiktsförklaring kvarstår. 
Finansiering sociala investeringsfonden.

Vård och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att inom ramen för äldreomsorgslyftet under 
2021 med 5,4 mnkr, arbeta med SFI för vårdyrken, undersköterskeutbildningar för de 
anställda inom området som inte har en sådan, samt stöd till arbetet heltid som norm.

Vård och omsorgsnämnden ges ramförstärkning med 6,5 mnkr och uppdrag att arbeta 
med äldreomsorgssatsning främst med inriktning på specialistutbildningar och 
fortbildning inom tex geriatrik, äldrepedagogik, demens, hälso- och sjukvård både för 
undersköterskor och legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Digitalisering med 
inriktning på såväl särskilda boenden som ordinärt boende och utveckling av digitala 
testmiljöer och införande av wifi på alla särskilda boenden. 

Uppdragen till vård och omsorgsnämnden avseende verkställande av måltidsvän samt 
unga i omsorgen kvarstår och finns med som ramförstärkning med 0,3 mnkr.

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämndens försköningsprogram för kommunens mindre tätorter finns 
med som ramförstärkning med 0,25 mnkr. 
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Resultat- och balansbudget
Med föreslagna driftramar 2021 inklusive tillägg för pensionskostnader beräknade av 
KPA och finansnetto, upprättas nedanstående resultat- och balansbudget 

Resultatbudget ( mnkr )

Budget 2020
Prognos 

20201231 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023

Verksamhetens intäkter 147,0 165,0 185,0 194,0 202,0

Verksamhetens kostnader -894,0 -900,8 -942,3 -972,8 -1000,1

Av- och nedskrivningar -41,4 -44,0 -48,0 -50,0 -55,0

Verksamhetens nettokostnader -788,4 -779,8 -805,3 -828,8 -853,1

Skatteintäkter 543,0 531,0 535,1 556,0 578,0

Generella statsbidrag och utjämning 262,0 284,0 286,9 290,3 293,1

Skatteintäkter totalt 805,0 815,0 822,0 846,3 871,1

Finansiella intäkter 4,0 3,3 4,0 4,0 4,0

Finansiella kostnader -4,0 -3,5 -4,0 -5,0 -5,0

Resultat före extraordinära poster 16,6 35,0 16,7 16,5 17,0

Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Skattekostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets resultat 16,6 35,0 16,7 16,5 17,0
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Balansbudget ( mnkr)

TILLGÅNGAR

Bokslut 
191231

Prognos 
201231 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023

Materiella anläggningstillgångar   

Mark, byggnader och tekniska anlläggningar 621,9 665,1 678,2 715,2 738,2

Maskiner och inventarier 39,4 41,4 36,5 37,5 37,5

Finansiella anläggningstillgångar    

Aktier, andelar och andra långfristiga fordringar 25,5 28,0 28,0 28,0 28,0

Summa anläggningstillgångar 686,8 734,5 742,7 780,7 803,7

Förråd med mera 9,1 7,0 9,0 9,0 9,0

Kortfristiga fordringar 68,3 40,0 40,0 40,0 40,0

Kortfristiga placeringar 55,5 50,0 34,3 28,3 28,3

Kassa och bank 25,0 85,0 75,0 50,0 50,0

Summa omsättningstillgångar 157,9 182,0 158,3 127,3 127,3

SUMMA TILLGÅNGAR 844,7 916,5 901,0 908,0 931,0

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER    

Eget kapital 395,6 430,6 447,3 463,8 480,8

därav årets resultat * 12,1 35,0 16,7 16,5 17,0

Avsatt till pensioner 8,4 9,5 9,5 9,5 9,5

Andra avsättningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa avsättningar 8,4 9,5 9,5 9,5 9,5

Långfristiga skulder 287,1 300,0 320,0 320,0 330,0

Kortfristiga skulder 153,6 176,4 124,2 114,7 110,7

Summa skulder 440,7 476,4 444,2 434,7 440,7

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 844,7 916,5 901,0 908,0 931,0
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Mål för god ekonomisk hushållning
Mål för god ekonomisk hushållning ska enligt lagen beslutas och redovisas i budgeten.  
Dessa mål består dels av finansiella mål för god ekonomisk hushållning samt 
verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Förslag till mål för god ekonomisk 
hushållning redovisas nedan. 

Måluppfyllnad
Tomelilla kommun definierar god ekonomisk hushållning som en sammanvägd
bedömning av kommunens samtliga mål, både finansiella och verksamhetsmål. För att
god ekonomisk hushållning ska anses uppnått ska minst 2/3 av samtliga mål samt de tre
finansiella målen vara antingen uppfyllda eller på väg att uppfyllas under verksamhetsåret. 

Finansiella mål för god ekonomisk hushållning
Reglementet för resultatutjämningsreserv och god ekonomisk hushållning anger att 
ekonomin sätter gränser för verksamhetens omfattning. 
Kommunen bör sträva efter att ha ett resultatmål som överstiger genomsnittskommunens 
och så långt som är rimligt självfinansiera investeringar samt bedöma 
investeringsutrymmet utifrån god ekonomisk hushållning med hänsyn till det 
övergripande finansiella målen.
Jämfört med Skånes kommuner totalt har Tomelilla kommuns resultattrend varit 
nedåtgående och nettokostnadsutvecklingen behöver dämpas och stå i relation till 
skatteintäkterna.

Tomelilla kommun har de senaste åren ökat nettoinvesteringarnas andel av skatt och 
generella bidrag.

Resultatmål
 Extern resultatnivå, exklusive extraordinära intäkter och kostnader, ska uppgå 

till lägst 2,0 % i genomsnitt i perioden 2021-2023

Investeringsmål
 Nettoinvesteringar får i genomsnitt under perioden 2021-2023 uppgå till max 

12 % av totala skatteintäkterna.

Skuldmål

 Självfinansieringsgraden av investeringarna ska uppgå till minst 55 % i 
genomsnitt under perioden 2021-2023.
Investeringar inom den skattefinansierade verksamheten bör fullt ut 
självfinansieras via generat kassaflöde från verksamheten, dvs. nyupplåning bör 
undvikas. Avgiftsfinansierad vatten- och avloppsverksamhet kan finansieras 
genom upptagna lån. Bedömning av påverkan av taxenivåer ska göras.
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Nämndsmål 2021
Nämnderna och kommunstyrelsen har tillsammans med förvaltningen tagit fram förslag 
till verksamhetsmål och mätindikatorer kopplade till den nya styrmodellen.

Beslutsunderlag till nämndmål 2021 
KFN: KS 2020.1446
BN: KS 2020.1418
VON: KS 2020.1449
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 november 2020

Justerandes sign

Kf § 141 Dnr KS 2019/199

Mål och budget 2021 med plan för 2022-2023

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta budget 2021 med plan för 2022-2023, 
handlingsid: Ks.2020.3054.

Kommunfullmäktige beslutar att de finansiella målen i detta dokument 
tillsammans med att 2/3 delar av nämndernas och styrelsens mål är helt eller 
delvis uppfyllda utgör god ekonomisk hushållning.

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa resultat- och balansbudget 2021-
2023 i enlighet med förslaget i detta dokument.

Kommunfullmäktige beslutar att anta drifts- och investeringsbudget för 2021 
i enlighet med förslaget i detta dokument.

Kommunfullmäktige beslutar om en låneram på 320 mnkr för 2021. 

Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för 
Österlenhem AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 
400 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader och att såsom för egen 
skuld ingå borgen för Tomelilla Industriaktiebolags låneförpliktelser upp till 
ett totalt värde om 30 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Kommunfullmäktige beslutar att borgensavgifter för nya lån behandlas 
individuellt och enligt gällande finansreglemente. Lån upptagna före 2013 
med kommunal borgen föreslås behålla avgiften på 0,3 %. 

Kommunfullmäktige beslutar att ingen reservering till 
resultatutjämningsreserven ska göras i budget 2021.

Kommunfullmäktige beslutar att medge kommunstyrelsen att använda upp 
till 30 mnkr för omsättningstillgångar.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 november 2020

Justerandes sign

§ 141 forts.

Särskilda uppdrag och förtydliganden budget 2021
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ges förvaltningsövergripande i uppdrag att implementera 
trygghets- och försköningsinsatser med fokus på Tomelilla tätort, 0,8 mnkr, 
uppdraget rapporteras i TB2 till kommunstyrelsen.

Stödet till Ungdomsrådet hanteras inom förvaltningen och finns med som 
ramförstärkning med 0,2 mnkr. 

Invånare, föreningsliv och näringsliv kan under året söka medel i linje med 
att förstärka kommunens vision, Visionsmedel - vilka kommer att finansieras 
inom kommunens buffertmedel.

Kultur- och fritidsnämnden
Vid införandet av det nya föreningsstödsystemet kommer 0,1 mnkr tillskjutas 
med fokus på fortsatt goda villkor för föreningslivet.

Kultur- och fritidsnämndens uppdrag med fritidscheck för barn och unga 
förlängs, med hänvisning till Covid-19 och kvarstår även 2021 med 0,25 
mnkr.

Familjenämnden
Familjenämndens ram ökas med 3,1 mnkr. Varav 1,1 mnkr till förskola, 1,1 
mnkr till grundskola och 0,9 mnkr till OB förskola, dessa ökningar läggs till 
som ramförstärkningar. OB-förskolan permanentas.

Familjenämnden ges i uppdrag att genom Nyföretagarcentrum höja 
medvetenheten hos eleverna i åk 7-9 kring egenföretagande, 0,05 mnkr.

Familjenämnden ges i uppdrag att utreda vad som kan vara lämpliga 
ytterligare stödåtgärder för individer som inte har den förväntade 
utvecklingen i SFI och att tillse att arbetslinjen med arbetsformerna mellan 
IFO och AME utvärderas och till TB1 återkommer med förslag på möjlig 
förändring, med positiv målsättning att fler snabbare ska ut i egen försörjning 
och/eller utbildning.

Uppdraget att starta upp Familjecentral i enlighet med avsiktsförklaring 
kvarstår. Finansiering genom sociala investeringsfonden.

149



TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 november 2020

Justerandes sign

§ 141 forts.

Vård och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att inom ramen för 
äldreomsorgslyftet under 2021 med 5,4 mnkr, arbeta med SFI för vårdyrken, 
undersköterskeutbildningar för de anställda inom området som inte har en 
sådan, samt stöd till arbetet heltid som norm.

Vård och omsorgsnämnden ges ramförstärkning med 6,5 mnkr och uppdrag 
att arbeta med äldreomsorgssatsning främst med inriktning på 
specialistutbildningar och fortbildning inom tex geriatrik, äldrepedagogik, 
demens, hälso- och sjukvård både för undersköterskor och legitimerad hälso- 
och sjukvårdspersonal. Digitalisering med inriktning på såväl särskilda 
boenden som ordinärt boende och utveckling av digitala testmiljöer och 
införande av wifi på alla särskilda boenden. 

Uppdragen till vård och omsorgsnämnden avseende verkställande av 
måltidsvän samt unga i omsorgen kvarstår och finns med som 
ramförstärkning med 0,3 mnkr.

Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämndens försköningsprogram för kommunens mindre 
tätorter finns med som ramförstärkning med 0,25 mnkr.

Reservationer
Den socialdemokratiska gruppen (Sara Anheden, Ida Bornlykke, Tina 
Bergström-Darrell, Anders Throbäck, Peter Boström och Anne-Maj Råberg) 
och Mona Nihlén (V) reserverar sig enligt bilaga, handlingsid: Ks 2020.3541.

Den sverigedemokratiska gruppen (Per Gustafsson, Peo Örnsved, Anders 
Rosengren, Kent Olofsson, Thony Blomgren och Jonas Olsson) reserverar 
sig till förmån för egna yrkanden.

Ärendebeskrivning
Mål och budget för 2021, med plan 2022-2023, för Tomelilla kommun, 
kommer att behandlas på kommunstyrelsen den 7 oktober 2020 och i 
kommunfullmäktige 9 november 2020. Dokumentet ”Mål och Budget 
2021med plan 2022-2023 för Tomelilla kommun” innehåller förslag till 
resultat, -drift och balansbudget, investeringsplan och förslag till mål för god 
ekonomisk hushållning.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 november 2020

Justerandes sign

§ 141 forts.

Beslutet innebär:
 Fastställande av finansiella och verksamhetsmål för god ekonomisk 

hushållning 2021
 Fastställande av resultat- och balansbudget för 2022-2023
 Fastställande av ramar för driftsbudget 2021
 Fastställande av låneram
 Fastställande av borgensramen och borgensavgift för kommunala 

bolag
 Fastställande av eventuell reservering till resultatutjämningsreserven
 Beslut om särskilda uppdrag/förtydligande budget 2021

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget innebär att Tomelilla kommun har en god ekonomisk hushållning 
med ett resultat på 2 % av skatter och statsbidrag. 

Barnperspektivet
Förslaget innehåller särskilda satsningar för att stärka arbetet ur ett barn- och 
ungdomsperspektiv.

Miljöperspektivet
Förslaget innehåller satsningar som bland annat innebär lägre miljöpåverkan.

Uppföljning
Budgeten kommer att följas upp vid tre tillfällen under kommande år.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anta budget 2021 med plan för 2022-2023, 
handlingsid: Ks.2020.3054.

Kommunfullmäktige beslutar att de finansiella målen i detta dokument 
tillsammans med att 2/3 delar av nämndernas och styrelsens mål är helt eller 
delvis uppfyllda utgör god ekonomisk hushållning.

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa resultat- och balansbudget 2021-
2023 i enlighet med förslaget i detta dokument.

Kommunfullmäktige beslutar att anta drifts- och investeringsbudget för 2021 
i enlighet med förslaget i detta dokument.

Kommunfullmäktige beslutar om en låneram på 320 mnkr för 2021. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 november 2020

Justerandes sign

§ 141 forts.

Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för 
Österlenhem AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 
400 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader och att såsom för egen 
skuld ingå borgen för Tomelilla Industriaktiebolags låneförpliktelser upp till 
ett totalt värde om 30 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Kommunfullmäktige beslutar att borgensavgifter för nya lån behandlas 
individuellt och enligt gällande finansreglemente. Lån upptagna före 2013 
med kommunal borgen föreslås behålla avgiften på 0,3 %. 

Kommunfullmäktige beslutar att ingen reservering till 
resultatutjämningsreserven ska göras i budget 2021.

Kommunfullmäktige beslutar att medge kommunstyrelsen att använda upp 
till 30 mnkr för omsättningstillgångar.

Särskilda uppdrag och förtydliganden budget 2021
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ges förvaltningsövergripande i uppdrag att implementera 
trygghets- och försköningsinsatser med fokus på Tomelilla tätort 0,8 mnkr, 
uppdraget rapporteras TB2 till kommunstyrelsen.

Stödet till Ungdomsrådet hanteras inom förvaltningen och finns med som 
ramförstärkning med 0,2 mnkr. 

Invånare, föreningsliv och näringsliv kan under året söka medel i linje med 
att förstärka kommunens vision, Visionsmedel - vilka kommer att finansieras 
inom kommunens buffertmedel.

Kultur- och fritidsnämnden
Vid införandet av det nya föreningsstödsystemet kommer 0,1 mnkr tillskjutas 
med fokus på fortsatt goda villkor för föreningslivet.

Kultur- och fritidsnämndens uppdrag med fritidscheck för barn och unga 
förlängs, med hänvisning till Covid-19 och kvarstår även 2021 med 0,25 
mnkr.

Familjenämnden
Familjenämndens ram ökas med 3,1 mnkr. Varav 1,1 mnkr till förskola, 1,1 
mnkr till grundskola och 0,9 mnkr till OB förskola, dessa ökningar läggs till 
som ramförstärkningar. OB förskolan permanentas.
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Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign

§ 141 forts.

Familjenämnden ges i uppdrag att genom Nyföretagarcentrum höja 
medvetenheten hos eleverna i åk 7-9 kring egenföretagande, 0,05 mnkr.

Familjenämnden ges i uppdrag att utreda ett införande av takbegränsning i 
timmar per individ för SFI och att tillse att arbetslinjen med arbetsformerna 
mellan IFO och AME utvärderas och till TB1 återkommer med förslag på 
möjlig förändring, med positiv målsättning att fler snabbare ska ut i egen 
försörjning och/eller utbildning.

Uppdraget att starta upp Familjecentral i enlighet med avsiktsförklaring 
kvarstår. Finansiering sociala investeringsfonden.

Vård och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att inom ramen för 
äldreomsorgslyftet under 2021 med 5,4 mnkr, arbeta med SFI för vårdyrken, 
undersköterskeutbildningar för de anställda inom området som inte har en 
sådan, samt stöd till arbetet heltid som norm.

Vård och omsorgsnämnden ges ramförstärkning med 6,5 mnkr och uppdrag 
att arbeta med äldreomsorgssatsning främst med inriktning på 
specialistutbildningar och fortbildning inom tex geriatrik, äldrepedagogik, 
demens, hälso- och sjukvård både för undersköterskor och legitimerad hälso- 
och sjukvårdspersonal. Digitalisering med inriktning på såväl särskilda 
boenden som ordinärt boende och utveckling av digitala testmiljöer och 
införande av wifi på alla särskilda boenden. 

Uppdragen till vård och omsorgsnämnden avseende verkställande av 
måltidsvän samt unga i omsorgen kvarstår och finns med som 
ramförstärkning med 0,3 mnkr.

Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämndens försköningsprogram för kommunens mindre 
tätorter finns med som ramförstärkning med 0,25 mnkr.
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Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 november 2020

Justerandes sign

§ 141 forts.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 142/2020, handlingsid: Ks 2020.3174.
Mål och Budget 2021 med plan 2022-2023 för Tomelilla kommun, 
handlingsid: Ks 2020.3054.
Alliansens förord budget 2021, handlingsid: Ks 2020.3055.
Barnkonsekvens budget Allians 2021, handlingsid: Ks 2020.3427.
Socialdemokraterna och Vänsterpartiets budgetförslag 2021 - En starkare 
välfärd, handlingsid: Ks 2020.3400.
Sverigedemokraternas budgetförslag 2021, handlingsid: Ks 2020.3420.
Sverigedemokraternas budgetförslag 2021 - Riktade uppdrag, handlingsid: Ks 
2020.3421.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsen § 142/2020:
Kommunfullmäktige beslutar anta budget 2021 med plan för 2022-2023, 
handlingsid: Ks.2020.3054.

Kommunfullmäktige beslutar att de finansiella målen i detta dokument 
tillsammans med att 2/3 delar av nämndernas och styrelsens mål är helt eller 
delvis uppfyllda utgör god ekonomisk hushållning.

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa resultat- och balansbudget 2021-
2023 i enlighet med förslaget i detta dokument.

Kommunfullmäktige beslutar att anta drifts- och investeringsbudget för 2021 
i enlighet med förslaget i detta dokument.

Kommunfullmäktige beslutar om en låneram på 320 mnkr för 2021. 

Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för 
Österlenhem AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 
400 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader och att såsom för egen 
skuld ingå borgen för Tomelilla Industriaktiebolags låneförpliktelser upp till 
ett totalt värde om 30 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Kommunfullmäktige beslutar att borgensavgifter för nya lån behandlas 
individuellt och enligt gällande finansreglemente. Lån upptagna före 2013 
med kommunal borgen föreslås behålla avgiften på 0,3 %. 

Kommunfullmäktige beslutar att ingen reservering till 
resultatutjämningsreserven ska göras i budget 2021.
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Kommunfullmäktige beslutar att medge kommunstyrelsen att använda upp 
till 30 mnkr för omsättningstillgångar.

Särskilda uppdrag och förtydliganden budget 2021
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ges förvaltningsövergripande i uppdrag att implementera 
trygghets- och försköningsinsatser med fokus på Tomelilla tätort 0,8 mnkr, 
uppdraget rapporteras TB2 till kommunstyrelsen.

Stödet till Ungdomsrådet hanteras inom förvaltningen och finns med som 
ramförstärkning med 0,2 mnkr. 

Invånare, föreningsliv och näringsliv kan under året söka medel i linje med 
att förstärka kommunens vision, Visionsmedel - vilka kommer att finansieras 
inom kommunens buffertmedel.

Kultur- och fritidsnämnden
Vid införandet av det nya föreningsstödsystemet kommer 0,1 mnkr tillskjutas 
med fokus på fortsatt goda villkor för föreningslivet.

Kultur- och fritidsnämndens uppdrag med fritidscheck för barn och unga 
förlängs, med hänvisning till Covid-19 och kvarstår även 2021 med 0,25 
mnkr.

Familjenämnden
Familjenämndens ram ökas med 3,1 mnkr. Varav 1,1 mnkr till förskola, 1,1 
mnkr till grundskola och 0,9 mnkr till OB förskola, dessa ökningar läggs till 
som ramförstärkningar. OB förskolan permanentas.’

Familjenämnden ges i uppdrag att genom Nyföretagarcentrum höja 
medvetenheten hos eleverna i åk 7-9 kring egenföretagande, 0,05 mnkr.

Familjenämnden ges i uppdrag att utreda ett införande av takbegränsning i 
timmar per individ för SFI och att tillse att arbetslinjen med arbetsformerna 
mellan IFO och AME utvärderas och till TB1 återkommer med förslag på 
möjlig förändring, med positiv målsättning att fler snabbare ska ut i egen 
försörjning och/eller utbildning.

Uppdraget att starta upp Familjecentral i enlighet med avsiktsförklaring 
kvarstår. Finansiering sociala investeringsfonden.
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Vård och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att inom ramen för 
äldreomsorgslyftet under 2021 med 5,4 mnkr, arbeta med SFI för vårdyrken, 
undersköterskeutbildningar för de anställda inom området som inte har en 
sådan, samt stöd till arbetet heltid som norm.

Vård och omsorgsnämnden ges ramförstärkning med 6,5 mnkr och uppdrag 
att arbeta med äldreomsorgssatsning främst med inriktning på 
specialistutbildningar och fortbildning inom tex geriatrik, äldrepedagogik, 
demens, hälso- och sjukvård både för undersköterskor och legitimerad hälso- 
och sjukvårdspersonal. Digitalisering med inriktning på såväl särskilda 
boenden som ordinärt boende och utveckling av digitala testmiljöer och 
införande av wifi på alla särskilda boenden. 

Uppdragen till vård och omsorgsnämnden avseende verkställande av 
måltidsvän samt unga i omsorgen kvarstår och finns med som 
ramförstärkning med 0,3 mnkr.

Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämndens försköningsprogram för kommunens mindre 
tätorter finns med som ramförstärkning med 0,25 mnkr.

Förslag till beslut under sammanträdet
Per-Martin Svensson (M), Bo Herou (KD), Leif Sandberg (C), Sander 
Dijkstra (M), Magnus Nilsson (C) och Carina Persson (L) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag.

Sara Anheden (S), Mona Nihlén (V), Anders Throbäck (S), Tina Bergström-
Darrell (S) och Ida Bornlykke (S) yrkar bifall till Socialdemokraterna och 
Vänsterpartiets budgetförslag, handlingsid: Ks 2020.3400, samt till 
beslutsförslag 2, 5, 6, 7, 8 och 9 i kommunstyrelsens förslag gällande god 
ekonomisk hushållning, låneram, borgen, borgensavgifter, 
resultatutjämningsreserv och omsättningstillgångar, samt tilläggsyrkandet att 
familjenämnden ska få i uppdrag att utreda framtida behov av barnomsorg 
med fokus på barngruppernas storlek, personalbehov och lokaler.

Per Gustafsson (SD), Thony Blomgren (SD) och Peo Örnsved (SD) yrkar 
bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag, handlingsid: Ks 2020.3420, 
med ändringen att förbehållsbeloppet ska höjas till 500 kr och 
kommunstyrelsens budget för oförutsett minskar med 1,3 mnkr, samt till 
Sverigedemokraternas förslag på riktade uppdrag, handlingsid: Ks 2020.3421.
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Mikael Holmberg (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med 
ändringen att familjenämndens tredje särskilda uppdrag ändras från 
”Familjenämnden ges i uppdrag att utreda ett införande av takbegränsning i 
timmar per individ för SFI och att tillse att arbetslinjen med arbetsformerna 
mellan IFO och AME utvärderas och till TB1 återkommer med förslag på 
möjlig förändring, med positiv målsättning att fler snabbare ska ut i egen 
försörjning och/eller utbildning” till ”Familjenämnden ges i uppdrag att 
utreda vad som kan vara lämpliga ytterligare stödåtgärder för individer som 
inte har den förväntade utvecklingen i SFI och att tillse att arbetslinjen med 
arbetsformerna mellan IFO och AME utvärderas och till TB1 återkommer 
med förslag på möjlig förändring, med positiv målsättning att fler snabbare 
ska ut i egen försörjning och/eller utbildning.”

Christer Yrjas (C) och Sara Anheden (S) yrkar bifall till Mikael Holmbergs 
ändringsyrkande gällande familjenämndens tredje särskilda uppdrag.

Per Gustafsson (SD) yrkar avslag på Mikael Holmbergs ändringsyrkande 
gällande familjenämndens tredje särskildas uppdrag.

Beslutsgång 1 - budget
Ordförande konstaterar att det finns tre förslag gällande mål och budget 
2021 med plan för 2022-2023: Kommunstyrelsens förslag, Sara Anheden 
med fleras förslag samt Per Gustafsson med fleras förslag. 

Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs och ett motförslag till huvudförslaget ska tas fram. 

Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller  
Sara Anheden med fleras förslag som motförslag i huvudvoteringen. 

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:

Ja-röst för Sara Anheden med fleras förslag.
Nej-röst för Per Gustafsson med fleras förslag.
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Omröstning
Med 7 ja-röster mot 6 nej-röster, samt 12 ledamöter som avstår från att 
rösta, beslutar kommunfullmäktige att Sara Anheden med fleras förslag ska 
vara motförslag i huvudomröstningen.

Ja-röster: Sara Anheden (S), Ida Bornlykke (S), Tina Bergström Darrell (S), 
Anders Throbäck (S), Peter Boström (S), Anne-Maj Råberg (S) och Mona 
Nihlén (V).

Nej-röster: Per Gustafsson (SD), Peo Örnsved (SD), Anders Rosengren 
(SD), Kent Olofsson (SD), Thony Blomgren (SD) och Jonas Olsson (SD).

Avstår: Per-Martin Svensson (M), Ewa Carnbrand (M), Sander Dijkstra 
(M), Marianne Åkerblad (M), Emil Ekstrand (M), Leif Sandberg (C), 
Magnus Nilsson (C), Christer Yrjas (C), Anette Thoresson (C), Carina 
Persson (L), Bo Herou (KD) och Mikael Holmberg (MP).

Beslutsgång 2 – budget (forts)
Följande beslutsgång fastställs i huvudvoteringen:

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för Sara Anheden med fleras förslag.

Omröstning
Med 12 ja-röster mot 7 nej-röster, samt 6 ledamöter som avstår från att 
rösta, beslutar kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Ja-röster: Per-Martin Svensson (M), Ewa Carnbrand (M), Sander Dijkstra 
(M), Marianne Åkerblad (M), Emil Ekstrand (M), Leif Sandberg (C), 
Magnus Nilsson (C), Christer Yrjas (C), Anette Thoresson (C), Carina 
Persson (L), Bo Herou (KD) och Mikael Holmberg (MP).

Nej-röster: Sara Anheden (S), Ida Bornlykke (S), Tina Bergström Darrell 
(S), Anders Throbäck (S), Peter Boström (S), Anne-Maj Råberg (S) och 
Mona Nihlén (V).

Avstår: Per Gustafsson (SD), Peo Örnsved (SD), Anders Rosengren (SD), 
Kent Olofsson (SD), Thony Blomgren (SD) och Jonas Olsson (SD).
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Beslutsgång 3 – Familjenämndens tredje särskilda uppdrag
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med Mikael Holmberg med fleras förslag.

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:

Ja-röst för Mikael Holmberg med fleras förslag.
Nej-röst för Per Gustafsson förslag.

Omröstning
Med 19 ja-röster mot 6 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att bifalla 
Mikael Holmberg med fleras förslag.

Ja-röster: Per-Martin Svensson (M), Ewa Carnbrand (M), Sander Dijkstra 
(M), Marianne Åkerblad (M), Emil Ekstrand (M), Leif Sandberg (C), 
Magnus Nilsson (C), Christer Yrjas (C), Anette Thoresson (C), Carina 
Persson (L), Bo Herou (KD), Sara Anheden (S), Ida Bornlykke (S), Tina 
Bergström Darrell (S), Anders Throbäck (S), Peter Boström (S), Anne-Maj 
Råberg (S), Mona Nihlén (V) och Mikael Holmberg (MP).

Nej-röster: Per Gustafsson (SD), Peo Örnsved (SD), Anders Rosengren 
(SD), Kent Olofsson (SD), Thony Blomgren (SD) och Jonas Olsson (SD).

Beslutsgång 4 – SD1: Hemspråksundervisning och SFI
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige avslår Per 
Gustafsson med fleras yrkande.

Beslutsgång 5 – SD2: Skriva och läsa
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige avslår Per 
Gustafsson med fleras yrkande.

Beslutsgång 6 – SD3: Migrationskostnader
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige avslår Per 
Gustafsson med fleras yrkande.

Beslutsgång 7 – SD4: Tiggeri
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige avslår Per 
Gustafsson med fleras yrkande.
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Beslutsgång 8 – SD5: § 3-område
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige avslår Per 
Gustafsson med fleras yrkande.

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:

Ja-röst för avslag på Per Gustafsson med fleras förslag.
Nej-röst för bifall till Per Gustafsson med fleras förslag.

Omröstning
Med 19 ja-röster mot 6 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att avslå Per 
Gustafsson med fleras förslag.

Ja-röster: Per-Martin Svensson (M), Ewa Carnbrand (M), Sander Dijkstra 
(M), Marianne Åkerblad (M), Emil Ekstrand (M), Leif Sandberg (C), 
Magnus Nilsson (C), Christer Yrjas (C), Anette Thoresson (C), Carina 
Persson (L), Bo Herou (KD), Sara Anheden (S), Ida Bornlykke (S), Tina 
Bergström Darrell (S), Anders Throbäck (S), Peter Boström (S), Anne-Maj 
Råberg (S), Mona Nihlén (V) och Mikael Holmberg (MP).

Nej-röster: Per Gustafsson (SD), Peo Örnsved (SD), Anders Rosengren 
(SD), Kent Olofsson (SD), Thony Blomgren (SD) och Jonas Olsson (SD).

Beslutsgång 9 – SD6: Skadestånd
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige avslår Per 
Gustafsson med fleras yrkande.

Beslutsgång 10 – S+V: Barnomsorg
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige avslår Sara 
Anheden med fleras yrkande.

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:

Ja-röst för avslag på Sara Anheden med fleras förslag.
Nej-röst för bifall till Sara Anheden med fleras förslag.
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Omröstning
Med 18 ja-röster mot 7 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att avslå 
Sara Anheden med fleras förslag.

Ja-röster: Per-Martin Svensson (M), Ewa Carnbrand (M), Sander Dijkstra 
(M), Marianne Åkerblad (M), Emil Ekstrand (M), Leif Sandberg (C), 
Magnus Nilsson (C), Christer Yrjas (C), Anette Thoresson (C), Carina 
Persson (L), Bo Herou (KD), Mikael Holmberg (MP), Per Gustafsson 
(SD), Peo Örnsved (SD), Anders Rosengren (SD), Kent Olofsson (SD), 
Thony Blomgren (SD) och Jonas Olsson (SD).

Nej-röster: Sara Anheden (S), Ida Bornlykke (S), Tina Bergström Darrell 
(S), Anders Throbäck (S), Peter Boström (S), Anne-Maj Råberg (S) och 
Mona Nihlén (V).
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Familjenämnden
Vård och omsorgsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Byggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Överförmyndarnämnden
Revisorerna
Valnämnden
Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Socialchef Camilla Andersson
Skolchef Johan Holmqvist
Vd Österlenhem AB och TIAB Pia Brink
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Kf § 139 Dnr KS 2020/74

Avgifter och taxor 2021

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta avgifter och taxor 2021 i enlighet med 
bifogat förslag, handlingsid: Ks 2020.2824.

Kommunfullmäktige beslutar att plan- och bygglovstaxan ska vara 
oförändrad i enlighet med förslaget, handlingsid: Ks 2020.2824, men att 
moms ska läggas på i enlighet med Skatteverkets direktiv.

Ärendebeskrivning
Berörda nämnder har tagit fram förslag på avgifter och taxor för sin 
verksamhet för år 2021. 

Byggnadsnämnden har vid sitt sammanträde den 7 oktober 2020, Bn § 
103/2020, beslutat att föreslå kommunfullmäktige att plan- och 
bygglovstaxan ska vara oförändrad i enlighet med förslaget, men att moms 
ska läggas på i enlighet med Skatteverkets direktiv.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anta avgifter och taxor 2021 i enlighet med 
bifogat förslag, handlingsid: Ks 2020.2824.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 140/2020, handlingsid: Ks 2020.3172.
Avgifter och taxor 2021, handlingsid: Ks 2020.2824.
Byggnadsnämnden § 103/2020, handlingsid: Ks 2020.3414.

Tidigare behandling
Kultur- och fritidsnämnden § 19/2020:
Kultur och Fritidsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige följande 
avseende Taxor och avgifter för år 2021.
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Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget om att räkna upp taxor och 
avgifter med konsumentprisindex (KPI) med oktober som basmånad för 
angivna taxor enligt handlingsid: Kfn 2020.198 samt att övriga taxor enligt 
samma handlingsid ska vara oförändrade

Samhällsbyggnadsnämnden § 23/2020:
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige anta förslagna taxor 
och avgifter för samhällsbyggnadsnämnden 2021 med avslag för införande av 
simskoleavgift avseende kommunens friluftsbad.

Vård och omsorgsnämnden § 56/2020:
Vård och omsorgsnämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige att 
uppräkning sker enligt maxtaxa beslutad av riksdagen, uppräkning enligt 
index samt uppräkning med 2,5 procent av måltidskostnader på särskilt 
boende och middagsabonnemang ordinärt boende för respektive avgift och 
taxa i bilagda dokument ”Avgifter och taxor 2021” med handlingsid: Von 
2020.543.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 203/2020:
Kommunfullmäktige beslutar anta avgifter och taxor 2021 i enlighet med 
bifogat förslag, handlingsid: Ks 2020.2824.

Kommunstyrelsen § 140/2020:
Kommunfullmäktige beslutar anta avgifter och taxor 2021 i enlighet med 
bifogat förslag, handlingsid: Ks 2020.2824.

Byggnadsnämnden § 103/2020:
Byggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att plan- och 
bygglovstaxan ska vara oförändrad men att moms ska läggas på i enlighet 
med Skatteverkets direktiv.

Förslag till beslut under sammanträdet
Anette Thoresson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg i 
enlighet med byggnadsnämndens förslag. 
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Beslutsgång
Efter ställd proposition beslutar kommunfullmäktige i enlighet med Anette 
Thoressons förslag.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
Byggnadsnämnden
Vård och omsorgsnämnden
Familjenämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Kanslichef Johan Linander
Kommunikationschef Katrin Högborn
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
VA-chef Anders Ledskog
Plan- och bygglovschef Ingrid Järnefelt
Socialchef Camilla Andersson
Skolchef Johan Holmqvist
Kultur- och fritidschef Ros-Marie Stjernfeldt
KFS/Mary Nilsson
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Sammanställning avgifter och taxor - Tomelilla kommun 2021
När inget annat anges sker uppräkning enligt KPI (1980=100) med oktoberindex 2019 som utgångspunkt. Uppräkning för 
2021 fastställs utifrån KPI oktober 2020 vilket redovisas i december 2020.
 
Övergripande

Tillkommer
Förminskning eller förstoring plus 25 procent.
Kulört 80 gr postpapper/blad 0,30 Uppräknas enl KPI
Kartongpapper/blad 0,30 Uppräknas enl KPI
Häftning med klammer per ex 0,15 Uppräknas enl KPI
Stämpling och 
vidimering/kopia

1,00 Uppräknas enl KPI

Portokostnad

Kopierings- och portotaxa 2020 2021
Kopiering  (inklusive moms) Kronor Kronor

Enkelsidig kopiering
A5/kopia 1,70 Uppräknas enl KPI 
A4/kopia 1,70 Uppräknas enl KPI
A3/kopia 1,80 Uppräknas enl KPI
A2/kopia 50 Uppräknas enl KPI
A1/kopia 62,50 Uppräknas enl KPI
A0/kopia 75 Uppräknas enl KPI
Dubbelsidig kopiering
A3/kopia 2,75 Uppräknas enl KPI
A4/kopia 2,60 Uppräknas enl KPI
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Tomelilla kommun får ta ut ersättning för portokostnad om försändelsen väger mer än 50 gram samt för eventuell 
postförskottsavgift eller annan särskild kostnad för att med post, bud eller liknande förmedling sända den begärda 
handlingen eller kopian till mottagaren.
Avgiften fastställs utifrån kommunens portokostnader för det begärda utskicket.
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Samhällsbyggnad

Upplåtelse av mark på offentlig plats 2020 2021
Avgift Minsta avgift Avgift                             Minsta avgift

A Kommersiellt syfte
A1 Försäljning
* – Kiosk, servering, salustånd, disk, ställ, 

fordon (ej dragfordon) och dylikt
Uppställningstid kl. 00-24
(byggnadslov erfordras)

9 kr/m2 per 
påbörjad vecka

450 kr Uppräknas enl KPI

* – Kiosk, servering, salustånd, disk, ställ, 
fordon (ej dragfordon) och dylikt
Uppställningstid kl. 08-24

8 kr/m2 per 
påbörjad vecka

450 kr Uppräknas enl KPI

A2 Annat
* – Cirkus

Brandvakt vid cirkusföreställning

Självkostnad för 
städning och 
förbrukningsavgifter

Räddningstjänstens 
prislista

Oförändrad
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2020 2021
* – Reklamanordning (affischer, tavlor, skyltmonter etc.) 450 kr per ansökan Uppräknas enl KPI
* – Av kommunen, handels- eller köpmannaföreningar 

anordnade tillfälliga arrangemang av näringslivskaraktär, 
t ex långlördag, näringslivsdagarna m fl.

Ingen avgift Oförändrad

B Övrigt syfte
* – Byggnadsställning, bodar, upplag, avfallscontainer och 

dylikt
10 kr/m2 per påbörjad vecka 
eller grundavgift 20 000 kr plus 
2 kr/m² per påbörjad vecka. 
Lägsta alternativ tillämpas. 
Minsta avgift 450 kr

Uppräknas enl KPI

C Ideellt och politiskt syfte
* – Försäljning för skolresor, luciafirande, julmarknad, 

teatermobilen, valmöten mm.
Ingen avgift Oförändrad

Anmärkning – beräkning av debiterbar yta
Fall 1: När upplåten plats avgränsas med staket eller dylikt och verksamheten sker innanför avgränsningen, är debiterbar yta samma som den 
avgränsade ytan.
Fall 2: Vid kiosk, salustånd, disk, fordon, byggnadsställning, bodar, upplag, avfallscontainer och dylikt är debiterbar yta själva objektets yta + 
1 meter runt om objektet.
Fall 3: Möbler: Fritt stående bord med upp till fyra stolar räknas som 7 m2. Bord med stolar invid husvägg räknas som 5 m2.
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D Speciella avgifter

D 1 Trafikregleringar med åtföljande skyltning
* Vid kommersiellt och övrigt syfte

– Utförs arbetet utan undantag av samhällsbyggnad (gata-park)
Självkostnadspris Oförändrad

Vid ideellt syfte
– Utförs arbetet normalt av samhällsbyggnad (gata-park)
– Får arbetet utföras av arrangören om det finns av 
samhällsbyggnad godkänd skyltningsplan och utsedd 
ansvarig för skyltningen (underskrift av denne erfordras)

Självkostnadspris

Ingen avgift

Oförändrad

Oförändrad
D 2 Avstängning av gata
(tillåtes endast undantagsvis)

– Vid kommersiellt och övrigt syfte 300 kr per påbörjad vecka Uppräknas enl KPI
– Vid särskilda ideella och kommersiella arrangemang Ingen avgift Oförändrad

Debiteringsprinciper
Debiteringen grundas på de uppgifter som angivits i ansökan till polisen om nyttjande av offentlig plats.
Debitering och krav sker i enlighet med kommunens normala rutiner.
Uppdelning i delbetalningar av markhyreskostnaden tillåts ej. Återbetalning av avgift för tillståndstid som icke utnyttjats sker ej.
Om inte tillståndsgivenverksamhet etableras på avsedd plats inom en månad efter tillståndets första giltighetsdag förfaller 
tillståndet. Samtidigt justeras kommunens krav ned till minsta avgift.

Samhällsbyggnadsnämnden har möjlighet att justera ner avgifter enligt denna taxa när särskilda skäl föreligger.

169



Kommunledningskontoret

Nyckelskåp                                        2020 2021
A Depositionsavgifter (momsbefriat) för 

nyckeln är
500 kr Oförändrad

Abonnemangsavgiften (exkl. moms) är 
för varje påbörjad månad:
1. för torghandlare(d.v.s. torghandelstid 
gäller)

75 kr/tillfälle Uppräknas enl KPI

2. för gatukök och uteservering (d.v.s. 
tider utöver torghandelstid)

300 kr/månad Uppräknas enl KPI

B

3. för arrangörer av tillställningar med 
särskilt tillstånd att använda torget

225 kr/tillfälle Uppräknas enl KPI

Anm. I samband med Tomelilla marknad utgår ingen särskild avgift för nyttjande av nyckelskåp.

Regler
För att få använda nyckelskåpen erfordras tillstånd och nyckel. Tillståndet erhålls genom att nyttjaren skriver under en blankett 
där bl.a. dessa regler finns angivna. Nyckel erhålls mot lämnande av depositionsavgift. Tillstånd och nyckel lämnas av 
samhällsbyggnad. När nyttjaren erhållit tillstånd och nyckel, har vederbörande påbörjat ett kraftabonnemang. Abonnemanget 
upphör när nyckeln återlämnas. Vid upptäckt regelöverträdelse lämnas upplysning om dessa regler. Informationen skall 
bekräftas av den som fått upplysningen, genom påskrift på regelblanketten, jämför ovan. Avgift enligt taxa debiteras. Vid 
upprepad regelöverträdelse debiteras dubbla taxan per tillfälle.
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Tomtpriser 
(momsbefriat)
Gäller för gamla bostadsområden 
samt strötomter för småhus

2020 2021

Småhus (1) Hustyp Grundavgift 
(+ index 1,13)

Per m2 tomtyta
(+ index 1,13)

Grundavgift 
(+ index, KPI okt 
2020, fastställs dec 
2020)

Per m2 tomtyta 
(+ index, KPI okt 
2020, fastställs dec 
2020)

Tomelilla och Brösarps 
tätort

Gr 1

Gr 2

Andel i mark-
samfällighet

200 000 kr
(226 000 kr)
  90 000 kr
(102 000 kr)

+ 70 kr
(79 kr)
+ 50 kr
(57 kr)
+ 50 kr
(57 kr)

200 000 kr
(232 306 kr)

90 000 kr

+110 kr
(81 kr)

+ 50 kr

+ 50 kr
Övriga orter Gr 1

Gr 2

Andel i mark-
samfällighet

75 000 kr
(85 000 kr)
65 000 kr
(73 000 kr)

+ 50 kr
(57 kr)
+ 50 kr
(57 kr)
+ 50 kr 
(57 kr)

75 000 kr

65 000 kr

+ 50 kr

+ 50 kr

+ 50 kr

Tryde/Tryde Eke har räknats i tomtprishänseende till tätorten Tomelilla (avgränsning öster om riksväg 19).
Flerfamiljshus Per m2 + indexuppräkning 1,13 Per m2 + indexuppräkning
Tomelilla tätort Andel i 

marksamfällighet
Grundpris 400 000 kr (452 000 kr) samt
100 kr/m2/tomtyta (113 kr)

Grundpris 400 000 kr (454 327 kr) samt
100 kr/m2/tomtyta (114 kr)

Industrimark 75 kr/m2/tomtyta 75 kr/m2/tomtyta
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(1) Vid köp av fastighet som är belägen inom verksamhetsområdet för VA-kollektivet och som är exploaterad före 1 januari 
1990 ska VA-anslutning ingå i fastighetspriset.
Gr 1 = Villafastigheter
Gr 2 = Radhus, kedjehus

För nya bostadsområden upprättas en kalkyl för varje område. Kalkylen ska omfatta exploateringskostnader och andra 
kostnader för kommunen. De sammanlagda kostnaderna fördelas på områdets tomter efter tomternas storlek. Priser på tomter 
som inte säljs exploateringsåret räknas upp med index.

(Index följer KPI med oktober 2007 som utgångsmånad, under 2020 är index 1,13. Index för 2021 fastställs utifrån KPI 
oktober 2020 vilket fastställs i december 2020.)

Felparkeringsavgift 2020 2021
Parkeringsförseelse
Stoppförbud enligt lokala trafikföreskrifter 600 kr Uppräknas enl KPI 
Handikapplats 1 000 kr Uppräknas enl KPI 
Busshållplats/kollektivkörfält 600 kr Uppräknas enl KPI 
Vägkorsning 600 kr Uppräknas enl KPI 
Övergångsställe 600 kr Uppräknas enl KPI 
Mot färdriktning 600 kr Uppräknas enl KPI 
Gång-/cykelbana 600 kr Uppräknas enl KPI 
P-förbud enligt lokala trafikföreskrifter 300 kr Uppräknas enl KPI 
Stått för länge 300 kr Uppräknas enl KPI 
Stopp- och P-förbud i terräng 300 kr Uppräknas enl KPI 
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Plan- och 
bygglovstaxa

2020 2021

Bygglov mm Sveriges kommuner och landstings (SKL) plan- och bygglovstaxa 2011
Justeringsfaktor N = 0,8

Taxan omfattar inte SKL:s lydelse om avgifter enligt lagen om 
brandfarliga och explosiva varor.

SKL Tabell 8, 10 stycket ersätts med lydelsen: Planavgift tas inte ut för 
tillbyggnad som understiger 20 % av huvudbyggnadens bruttoarea.

Tabell 8 planfaktorer (PF) ändras till: 
PF

Nybyggnad
PF

Tillbyggnad
PF

Ändring
Områdesbestämmelser 25 15 15
Detaljplan inklusive 
program

50 25 25

Fastighetsrättsliga 
åtgärder i detaljplan

30 20

Tabell med Planavgift för enbostadshus tas bort.

Tillägg tabell 14 Övriga åtgärder: ”Där prövning av bygglov för 
solcellspaneler och solfångare på en- och tvåbostadshus erfordras ska 
taxan för handläggning av ärendet vara 0 (noll) kronor.”

Oförändrad

Timavgift kart- och 
mätverksamhet

800 kr 900 kr
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Vård och omsorg

Avgifter för hemtjänst och/eller 
hemsjukvård

2020 2021

Hemtjänstavgiften beräknas enligt maxtaxan och kan bli som lägst 0 kr och som högst 2 125 kr/mån (2020) beroende på 
inkomst och boendekostnad. Maxtaxan bestäms av riksdagen. De avgifter som räknas in i maxtaxan är: Hemtjänst, 
hemsjukvård, ledsagning, hemkörning av mat samt trygghetslarm. Minimibelopp (förbehållsbelopp) är ett schablonbelopp 
som bestäms av Socialstyrelsen. För 2020 är beloppet 5 339 kr för ensamstående och 4 512 kr vardera för sammanboende.
Nivå Schablontid Avgift (max)
0 Mindre än en timme 380 kr Beräknas enl maxtaxan
1 1-3 timmar/månad 680 kr Beräknas enl maxtaxan
2 4-9 timmar/månad 1 381 kr Beräknas enl maxtaxan
3 10 timmar eller mer 2 125 kr Beräknas enl maxtaxan

Övriga avgifter                                                                          2020                                            2021
Trygghetslarm 300 kr/månad Uppräknas enl KPI 
Samtalsavgifter trygghetslarm (ingår inte i maxtaxan) 50 kr/månad Uppräknas enl KPI 
Installationsavgift trygghetslarm (ingår inte i maxtaxan) 300 kr Uppräknas enl KPI 
Telefonservice (ingår i hemtjänst) 100 kr/månad Uppräknas enl KPI 
Avlösarservice/ledsagarservice * 25 kr/timme Uppräknas enl KPI 
Avlastning/korttidsboende 160 kr/dygn Uppräknas enl KPI 
Dagverksamhet Nybogatan 40 kr/dag Uppräknas enl KPI 
Tillfällig hemsjukvård 370 kr Uppräknas enl KPI 
Hyra av hjälpmedel 80 kr/mån Uppräknas enl KPI.
Hämtning av hjälpmedel (ingår inte i maxtaxan) 400 kr Uppräknas enl KPI
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*Om du har hemtjänst så är avlösarservice/ledsagarservice upp till 16 respektive 12 timmar gratis.

Måltidskostnader särskilt boende (ingår inte i maxtaxan)  2020                                           2021
Middag inklusive efterrätt 70 kr/portion 72 kr/portion
Frukost eller kvällsmat 34 kr/portion 35 kr/portion
Eftermiddagskaffe 17 kr 17 kr
Måltidsabonnemang 3 564 kr/månad 3 653 kr/månad

Middagsabonnemang ordinärt boende                             2020                                               2021
Helt middagsabonnemang 2 450 kr/månad. I 

abonnemanget ingår en måltid 
per dag inklusive leverans till 
hemmet samtliga dagar under 
månaden

2 500 kr/månad. I 
abonnemanget ingår en 
måltid per dag inklusive 
leverans till hemmet samtliga 
dagar under månaden.

Halvt middagsabonnemang 1 225 kr/månad. I 
abonnemanget ingår en måltid 
per dag inklusive leverans till 
hemmet i 15 dagar.

1 250 kr/månad. I 
abonnemanget ingår en 
måltid per dag inklusive 
leverans till hemmet i 15 
dagar.

Barn och utbildning
   
Maxtaxa förskola och fritidshem 2020 2021
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Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg beräknas utifrån hushållets avgiftsgrundande inkomst. Den högsta 
inkomsten kommunen kan få ersättning för är 49 280 kr per månad.
Förskola/pedagogisk omsorg Avgiftstak Dock högst
Barn 1 3 % 1 478 kr
Barn 2 2 % 986 kr
Barn 3 1 % 493 kr

Justeras i enlighet med 
Skolverkets anvisningar

Fritidshem/pedagogisk omsorg Avgiftstak Dock högst
Barn 1 2 % 986 kr
Barn 2 1 % 493 kr
Barn 3 1 % 493 kr

Justeras i enlighet med 
Skolverkets anvisningar

 
Förlorat busskort 2020 2021
Förlorat busskort för gymnasieelever 100 kr
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Kultur och fritid

Simhallen 2020 2021
Entréavgift
Barn/ungdom 4-18 år 45 kr Uppräknas enl KPI
Vuxen från 19 år 65 kr Uppräknas enl KPI
Pensionärer 45 kr Uppräknas enl KPI
Familj (2 vuxna + 2 barn) 170 kr Uppräknas enl KPI
Familj (1 vuxen + 2 barn) 110 kr Uppräknas enl KPI
Familj (1 vuxen + 3 barn) 140 kr Uppräknas enl KPI
Årsavgift 
Barn/ungdom 4-18 år 1 100 kr Uppräknas enl KPI
Vuxen från 19 år 1 600 kr Uppräknas enl KPI
Pensionärer 1 100 kr Uppräknas enl KPI
Familj (2 vuxna + 2 barn) 4 100 kr Uppräknas enl KPI
Familj (1 vuxen + 2 barn) 2 600 kr Uppräknas enl KPI
Familj (1 vuxen + 3 barn) 3 200 kr Uppräknas enl KPI
Terminskort, vår eller höst
Barn/ungdom 4-18 år 650 kr Uppräknas enl KPI
Vuxen från 19 år 950 kr Uppräknas enl KPI
Pensionärer 650 kr Uppräknas enl KPI
Familj (2 vuxna + 2 barn) 2 450 kr Uppräknas enl KPI
Familj (1 vuxen + 2 barn) 1 550 kr Uppräknas enl KPI
Familj (1 vuxen + 3 barn) 2 000 kr Uppräknas enl KPI

Klippkort 12 ggr (betala för 10 ggr)                   2020                                      2021
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Barn/ungdom 4-18 år 450 kr Uppräknas enl KPI
Vuxen från 19 år 650 kr Uppräknas enl KPI
Pensionärer 450 kr Uppräknas enl KPI
Familj (2 vuxna + 2 barn) 1 650 kr Uppräknas enl KPI
Familj (1 vuxen + 2 barn) 1 050 kr Uppräknas enl KPI
Familj (1 vuxen + 3 barn) 1 350 kr Uppräknas enl KPI

Simskola badet 2020 2021
Babysim 1 000 kr Uppräknas enl KPI 
Minisim 1 000 kr Uppräknas enl KPI 
Simskola olika grupper 700 kr Uppräknas enl KPI 
Vattengympa pensionärer 500 kr Uppräknas enl KPI 
Badkalas/barnkalas 105 kr/person Uppräknas enl KPI 
Solrum
Solrum (45 min.) 50 kr Uppräknas enl KPI 
Solrum 12 kort 500 kr Uppräknas enl KPI 
Uthyrning
Stora bassängen/timme för boende i 
kommunen

2 100 kr Hyr ej ut

Stora bassängen/timme för övriga 2 600 kr Hyr ej ut
Kombibassäng/timme för boende i 
kommunen

1 100 kr Hyr ej ut

Kombibassäng/timme för övriga 1 600 kr Hyr ej ut
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Träningshyra/timme bidragsberättigad 
föreningsverksamhet som är registrerad i 
Tomelilla kommuns föreningsregister

45 kr Uppräknas enl KPI

Föreningsaktivitet med avgift Träningshyra samt 20 % 
av avgiften

Uppräknas enl KPI

För icke utnyttjad tid som inte avbeställts senast två (2) dagar före planerat användningstillfälle 
debiteras sedvanlig hallhyra

Friluftsbaden 2020 2021
Biljettpriser:
Dagbiljett
Vuxna 35 kr Uppräknas enl KPI 
Ungdom 6-16 år 25 kr Uppräknas enl KPI 
Barn under 6 år 5 kr Uppräknas enl KPI 
Säsongskort
Vuxna 350 kr Uppräknas enl KPI 
Ungdom 6-16 år 250 kr Uppräknas enl KPI 
Barn under 6 år 60 kr Uppräknas enl KPI 
Medföljare (gäller med barn upp till 10 år för 
icke badande)

120 kr Uppräknas enl KPI 

Simskola (4 veckor, sommar) 500 kr Uppräknas enl KPI
Medföljareavgift
Simskola 0 kr Uppräknas enl KPI 
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Övrig tid (gäller med barn upp till 10 år för 
icke badande)

12 kr Uppräknas enl KPI 

Simskolan är avgiftsfri för barn 5-8 år förutsatt att någon av föräldrarna är skriven i Tomelilla kommun och att barnets 
deltagande motsvarar minst 70 % av undervisningstillfällena (de föreningar som bedriver sommarsimskola kompenseras med 
ordinarie simskoleavgift).

Sporthallarna, gymnastiksalarna och fritidslokaler 
Enskilda personer och föreningar inom kommunen

2020 2021

Stora hallen med omklädningsrum/timme 130 kr Uppräknas enl KPI 
Hela läktaren/timme, 20 % av entréavgifterna dock minst 135 kr Uppräknas enl KPI 
Halva läktaren/timme, 20 % av entréavgifterna dock minst 105 kr Uppräknas enl KPI 
Gymnastiksalar/timme 100 kr Uppräknas enl KPI 
Matsalen/timme 100 kr Uppräknas enl KPI 
Träningshyra/timme, stor hall, bidragsberättigad 
föreningsverksamhet

45 kr Uppräknas enl KPI 

Träningshyra/timme, gymnastiksal, bidragsberättigad 
föreningsverksamhet

25-30 kr Uppräknas enl KPI 

Uthyrning till utomstående
Stora hallen med omklädningsrum/timme 500 kr Uppräknas enl KPI 
Läktaren 20 % av entréavgifterna, dock minst/timme 200 kr Uppräknas enl KPI 

Vid träningsläger, kurser/konferenser kan kultur- och fritidsnämnden göra separata avtal utanför ovannämnda priser med 
respektive hyresgäst. För icke utnyttjad tid som inte avbeställts två (2) dagar före planerat användningstillfälle debiteras 
sedvanlig hallhyra
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Bibliotekstaxor 2020 2021
Om lånen inte lämnas tillbaka skickas en räkning. Om den sammanlagda avgiften uppgår till mer än 100 kronor spärras 
låntagaren från att låna tills skulden är betald.
Förseningsavgifter (Inga avgifter för barnböcker. Barn under 18 år undantas från förseningsavgifter.)
Media/vuxenböcker, tidskrifter, CD, etc. 2 kr/dag eller anskaffningsvärde Oförändrad
Maximal förseningsavgift 300 kr/återlämningstillfälle Oförändrad
Film 5 kr/dag Oförändrad
Fjärrlån 10 kr/media/dag Oförändrad 
Ersättning för förkomna/förstörda medier
Böcker vuxen 225 kr eller anskaffningsvärde Oförändrad
Böcker barn 150 kr eller anskaffningsvärde Oförändrad
Tidskrift 50 kr Oförändrad
CD-skiva Anskaffningsvärde Oförändrad
Texthäfte till CD 50 kr Oförändrad
Ljud- eller talbok vuxen 225 kr eller anskaffningsvärde Oförändrad
Ljud- eller talbok barn 150 kr eller anskaffningsvärde Oförändrad
DVD Vuxen/barn 550 kr Oförändrad
Språkkurser Anskaffningsvärde Oförändrad
Energimätare 600 kr Oförändrad
Övriga avgifter
Reservationer 0 kr Oförändrad
Reservationer för fjärrlån 10 kr/media Oförändrad
Ersättningar till andra bibliotek i samband 
med fjärrlån

Faktisk kostnad Oförändrad

Ersättningskort 0 kr Oförändrad
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Kopiering/utskrift på bibliotek A3 s/v 6 kr/kopia Oförändrad
Kopiering/utskrift på bibliotek A4 s/v 3 kr/kopia Oförändrad

Kulturskoletaxor 2020 2021
Syskonrabatt: 50 % på grundavgiften. 
Reducerad avgift vid mer än en aktivitet: 50 % på grundavgiften.
Grundavgift per ämne 275 kr Uppräknas enl KPI 
Instrumenthyra 325 kr Uppräknas enl KPI 

Taxor för konsthallen 2020 2021
Pedagogisk verksamhet
Öppna visningar, visningar för barn och 
vuxna samt workshop är kostnadsfri

Kostnadsfritt Oförändrad

Andra kommuner och externa aktörer
Öppna visningar 0 kr Oförändrad
Visningar vuxna 800 kr Uppräknas enl KPI 
Visningar barn/unga t.o.m. 18 år 400 kr Uppräknas enl KPI 
Workshop 300 kr Uppräknas enl KPI 
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Kulturtaxor
(Kulturhuset tar ut kostnader för externa 
aktörer som lånar lokalerna på kvällstid).

2020 2021

Hyreskostnad
Föreningar som är registrerade i 
Tomelilla kommuns föreningsregister

Ingen kostnad vid lån av lokalerna på 
kvällstid. Vid behov utgår 
vaktmästarkostnader på 300 kr/timme.

Uppräknas enl KPI.

Övriga intressenter Hyreskostnaden 550 kr/tillfälle + 50 
kr/timme + ev. vaktmästarkostnader på 
300 kr/timme.
Vaktmästarkostnad utgår då ommöblering 
eller annat iordningställande krävs för den 
inhyrda verksamheten.

Uppräknas enl KPI

Lotteritillståndsavgift 2020 2021
Lotteritillståndsavgift 
för kommunala lotterier

300 kr Oförändrad

Anm. Ideella och allmännyttiga föreningar kan efter ansökan få tillstånd att anordna lotterier inom Tomelilla kommun.

Torghandel och Tomelilla marknad 2020 2021
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Torghandel 0 kr Oförändrad
Sommarmarknad
Lösplats, per löpmeter (minst 3 m) 150 kr Uppräknas enl KPI 
Demonstrationsplats 800 kr Uppräknas enl KPI 
Elanslutning 100 kr Uppräknas enl KPI 
Tivoli (södra delen av Gustafs torg) 5 dagar Avtal via förhandling Oförändrad

Höstmarknad
Lösplats, per löpmeter (minst 3 m) 150 kr Uppräknas enl KPI 
Demonstrationsplats 800 kr Uppräknas enl KPI 
Elanslutning 100 kr Uppräknas enl KPI 
Tivoli (södra delen av Gustafs torg) 5 dagar Avtal via förhandling Oförändrad
*) Handlare med fast verksamhet inom verksamhetsområdet, för egen försäljning, direkt utanför affären, på egen begäran
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 december 2020

Justerandes sign

Ks § 185 Dnr KS 2020/69

Svar på initiativärende - Lunch till gymnasieelever

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Tomelilla kommun inte i efterhand ska ersätta 
för extra kostnader i samband med distansundervisning, då en sådan 
ersättning inte går att utforma tillräckligt rättvist, rättssäkert och med 
tillräcklig träffsäkerhet. Detta gäller för tiden fram till den 6 december 2020.

Kommunstyrelsen beslutar att Tomelilla kommun inte ska återkräva den del 
av skolpengen som avser skollunch, då ett sådant krav riskerar en betydande 
administration i förhållande till de eventuella intäkter detta skulle kunna ge 
Tomelilla kommun.

Kommunstyrelsen beslutar att Tomelilla kommun ska ersätta sina 
gymnasieungdomar med den rörliga delen av lunchkostnaden, motsvarande 
14:40:-/dag om gymnasieskolan i sin helhet övergår till distansundervisning. 
Detta gäller för de ungdomar där den säljande kommunen inte fattat eget 
beslut om kompensation till eleverna samt från den 7 december 2020.

Kommunstyrelsen beslutar ge förvaltningen i uppdrag att förbereda de 
utbetalningsrutiner som krävs för utbetalningen.

Reservation
Den socialdemokratiska gruppen (Sara Anheden, Anders Throbäck, Ida 
Bornlykke och Tina Bergström-Darrell) reserverar sig enligt bilaga, 
handlingsid: Ks 2020.3828.

Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna genom Sara Anheden har inkommit med skrivelse till 
kommunstyrelsen med följande yrkanden;

- att Tomelilla kommun ersätter gymnasieeleverna för extra kostnader i 
samband med distansundervisning

- att Tomelilla kommun återkräver den del av skolpengen som avser 
skollunch för den tid eleverna inte serverats skollunch
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Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att skicka ärendet till 
familjenämnden för yttrande.

Tomelilla kommun har drygt 500 elever i utbildning i gymnasieskolan. Dessa 
är fördelade på drygt 30 olika huvudmän, enskilda och kommunala. 
Ungefär 70 % av eleverna återfinns hos kommunala huvudmän och 30% hos 
enskilda huvudmän. Mängden elever hos de olika huvudmännen varierar från 
enstaka elever till som mest drygt 260 elever (drygt 50% av alla elever). 

Skollunch hos de olika huvudmännen hanteras på olika vis beroende på om 
aktuell huvudman har egen skolmatsal, köper hos annan skolmatsproducent 
eller ger eleverna olika former av matbidrag.  Vidare skiljer sig 
skolluncherbjudandet åt beroende på vilken gymnasieutbildning som eleven 
genomgår. Är utbildningen helt skolförlagd, genomförs utbildningen med 
yrkespraktik och vilken omfattning denna har?  Detta sammantaget gör att 
lunchsituationen sett mycket olika ut för Tomelillas gymnasieungdomar, 
beroende på huvudman och vilken utbildning man deltagit i. 

Tomelilla kommun har fått återbetalat 124 873: - för utebliven skollunch av 
tre kommunala huvudmän, bland annat från Ystad kommun, där mer än 50 
% av Tomelillas ungdomar genomför sin gymnasieutbildning. De kommuner 
som återbetalat till Tomelilla kommun har återbetalat rena 
produktionskostnader, dvs råvarukostnader etc. Kostnader för personal och 
hyra har inte återbetalats då dessa kostnader har kvarstått i de producerande 
kommunerna, trots produktionsstopp. 

Ska Tomelilla kommun kräva ersättning av de huvudmän som inte återbetalat 
för utebliven skollunch, cirka 30 olika huvudmän, så måste det utredas för 
vardera huvudmannen vilka direkta kostnadsbesparingar dessa haft, hur deras 
skolluncherbjudande sett ut, om eleverna kunnat genomföra yrkespraktik 
etcetera? Ett återkrävande av, bedömningsvis, maximalt cirka 100 000: - är ett 
stort administrativt arbete som inte motsvarar eventuella intäkter som skulle 
kunna komma Tomelilla kommun till gagn. 

Vad gäller en ersättning i efterhand för de eventuella merkostnader som 
elever/vårdnadshavare kan ha haft på grund av distansundervisningen i 
gymnasieskolan under våren så uppkommer likartade frågeställningar. 
Eventuella merkostnader är kopplade till elevernas utbildning, yrkespraktik 
eller ej, variation i luncherbjudande med mera.
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Förvaltningens bedömning är att det inte går att utforma en tillräckligt rättvis, 
rättssäker och träffsäker ersättningsmodell för att ersätta eventuella 
merkostnader i efterhand. 

Efter familjenämndens yttrande uppkom en diskussion i kommunstyrelsens 
arbetsutskott om möjligheten att kompensera gymnasieelever framöver och 
skolchef Johan Holmqvist har inkommit med följande yttrande:

Under rådande pandemi har våra gymnasieskolor under perioder stängts ner 
och övergått till distansundervisning. Våren 2020, 18 mars, övergick 
gymnasieskolan till distansundervisning läsåret ut. I samband med detta 
väcktes frågan kring den uteblivna möjligheten för gymnasieeleverna att 
serveras skollunch. Frågan kom att hanteras olika av de olika 
skolhuvudmännen/kommunerna, Ystad gymnasium erbjöd exempelvis 
skollunch för avhämtning, där Tomelilla kommun ombesörjde transport till 
Tomelilla kommun. Ett fåtal ungdomar bosatta i Tomelilla utnyttjade 
möjligheten till beställning och avhämtning av skollunch. Tomelilla kommun 
likt alla andra kommuner ersätter kostnaden för skollunch via utbetalning av 
elevpeng, där en del av denna är avsedd att finansiera utbildningsanordnaren 
för lunchkostnaden.

Ystad kommun, Lunds kommun och Eslövs kommun har efter våren 2020 
återbetalat uteblivna kostnader för råvaror/andra rörliga kostnader till 
Tomelilla kommun. Dessa kostnader per elev och dag varierar från 14,40: - 
(Ystad kommun) till 16,00: - (Lunds kommun och Eslövs kommun). 
Råvarukostnaden i Tomelilla kommun är för närvarande 12:50-13:00. Här 
ska hållas i beaktande att mängden råvara per portion är lägre i Tomelilla då 
portionerna avser grundskoleverksamhet.

Vid höstupptakten öppnade gymnasieskolorna igen för sedvanlig 
undervisning, dock med möjlighet att i olika variation införa till delar 
distansundervisning för olika elevgrupper. Ett beslut om övergång till 
blandad undervisning, till delar skolförlagd till delar på distans kunde beslutas 
utifrån kollektivtrafiksituationen, dvs ett led i att minska antalet resande 
under rusningstrafik. På grund av ökat antal smittade från vecka 43 och 
framåt har regeringen öppnat för möjligheten att övergå till 
distansundervisning i gymnasieskolan på grund av trängsel i skollokaler. 
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I samband med detta betonade regeringen att detta skulle ses som en sista 
åtgärd att ta till efter det att andra åtgärder prövats. Skulle vi få beslut om 
övergång till distansundervisning i gymnasieskolan igen, kommer våra 
gymnasieungdomar åter riskera att stå utan skollunch i varierande 
omfattning. I våras pågick, trots distansundervisning, exempelvis 
yrkesprogrammens APL (”praktik”). Vidare är det osäkert hur de olika 
kommunala och fristående huvudmännen väljer att hantera frågan eller 
eventuella återbetalningar till hemkommunerna. Med vårens erfarenheter – 
dvs återbetalning från tre kommuner, varav Ystad kommun, där majoriteten 
av Tomelillas ungdomar studerar, kan antas att Tomelilla kommun åter igen, 
till viss del, krediteras de rörliga kostnaderna. Totalt återbetalades 124 873: - 
till Tomelilla kommun för de 48 dagar distansundervisning pågick, av de tre 
nämnda kommunerna ovan. 

Skulle Tomelilla kommun välja att ersätta alla sina gymnasieungdomar, cirka 
500, med den rörliga delen av kostnader för skolluncher, 14,40:-(Ystads nivå), 
innebär detta en maximal utgift om 36 000:-/veckan. I kalkylen ingår alla 
gymnasieungdomar och ingen hänsyn är tagen till skiftande grad av 
distansundervisning, exempelvis elever på fortsatt yrkespraktik. För den 
enskilde ungdomen skulle det innebära en ersättning om 72:-/veckan. 
Tomelilla kommun kalkylerar med att få tillbaka hälften av betalda 
råvarukostnader/rörliga kostnader, likt våren 2020. Vi kan inte villkora 
utbetalningen till berörda gymnasieungdomar utifrån skolhuvudmännens vilja 
att återbetala, då detta kommer drabba ungdomar vars huvudman inte väljer 
att återbetala råvarukostnader/rörliga kostnader. 
Uppskattningsvis kommer Tomelilla få tillbaka hälften av de beräknade 
maximala 36 000:-/veckan, cirka 18 000: - om tidigare återbetalande 
skolhuvudmän återigen återbetalar.

Kommunförvaltningen förbereder ett utbetalningsförfarande för 
gymnasielever. Beslut om eventuell utbetalning av ersättning till 
gymnasieungdomar för utebliven skollunch föreslås träda i kraft vid en 
nationell eller regional nedstängning av gymnasieskolan likt våren 2020. 
Ersättningen förslås till 14:40:-/dag.

Ekonomiska konsekvenser
Avvägning har gjorts mellan möjliga belopp att återfå och den administrativa 
insats som kan komma att krävas. Utöver det som är redovisat i 
ärendebeskrivningen tillkommer transaktionskostnader.
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Barnperspektivet
Trots risken med uppkomna merkostnader i hushållet/för 
elever/barn/ungdomar ställs ändå krav på rättvis, rättssäker och träffsäker 
ersättningsmodell. Ungdomar upp till 18-år är barn i barnkonventionens 
mening. Ett beslut om ersättning är gynnande för denna grupp.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör miljöperspektivet nämnvärt.

Familjenämndens förslag till beslut
Familjenämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att Tomelilla kommun 
inte i efterhand ersätter för extra kostnader i samband med 
distansundervisning, då en sådan ersättning inte går att utforma tillräckligt 
rättvist, rättssäkert och med tillräcklig träffsäkerhet.

Familjenämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att Tomelilla kommun 
inte återkräver den del av skolpengen som avser skollunch, då ett sådant krav 
riskerar en betydande administration i förhållande till de eventuella intäkter 
detta skulle kunna ge Tomelilla kommun. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 275/2020, handlingsid: Ks 2020.3771.
Utredning om ersättning för utebliven skollunch-gymnasieskolan, 
handlingsid; Ks 2020.3815.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 152/2020: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar skicka förslaget till förvaltningen 
för beredning och därefter till familjenämnden för yttrande.

Familjenämndens utbildningsutskott § 33/2020:
Familjenämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att Tomelilla kommun 
inte i efterhand ersätter för extra kostnader i samband med 
distansundervisning, då en sådan ersättning inte går att utforma tillräckligt 
rättvist, rättssäkert och med tillräcklig träffsäkerhet.

Familjenämnden föreslår vidare kommunstyrelsen besluta att Tomelilla 
kommun inte återkräver den del av skolpengen som avser skollunch, då ett 
sådant krav riskerar en betydande administration i förhållande till de 
eventuella intäkter detta skulle kunna ge Tomelilla kommun.

189



TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 december 2020

Justerandes sign

§ 185 forts.

Familjenämnden § 104/2020:
Familjenämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att Tomelilla kommun 
inte i efterhand ersätter för extra kostnader i samband med 
distansundervisning, då en sådan ersättning inte går att utforma tillräckligt 
rättvist, rättssäkert och med tillräcklig träffsäkerhet.

Familjenämnden föreslår vidare kommunstyrelsen besluta att Tomelilla 
kommun inte återkräver den del av skolpengen som avser skollunch, då ett 
sådant krav riskerar en betydande administration i förhållande till de 
eventuella intäkter detta skulle kunna ge Tomelilla kommun.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 275/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Förslag till beslut under sammanträdet
Leif Sandberg (C) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att Tomelilla 
kommun inte i efterhand ska ersätta för extra kostnader i samband med 
distansundervisning, då en sådan ersättning inte går att utforma tillräckligt 
rättvist, rättssäkert och med tillräcklig träffsäkerhet. Detta ska gälla för tiden 
fram till den 6 december 2020.

Vidare att kommunstyrelsen ska besluta att Tomelilla kommun inte ska 
återkräva den del av skolpengen som avser skollunch, då ett sådant krav 
riskerar en betydande administration i förhållande till de eventuella intäkter 
detta skulle kunna ge Tomelilla kommun.

Därtill att kommunstyrelsen ska besluta att Tomelilla kommun ska ersätta 
sina gymnasieungdomar med den rörliga delen av lunchkostnaden, 
motsvarande 14:40:-/dag om gymnasieskolan i sin helhet övergår till 
distansundervisning. Detta ska gälla för de ungdomar där den säljande 
kommunen inte fattat eget beslut om kompensation till eleverna samt från 
den 7 december 2020.

Därutöver att kommunstyrelsen ska besluta ge förvaltningen i uppdrag att 
förbereda de utbetalningsrutiner som krävs för utbetalningen.

Sara Anheden (S) yrkar att Tomelilla kommuns gymnasieungdomar ska 
kompenseras med 21 kr/dag för varje dag med distansundervisning sedan i 
våras.
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Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med Leif Sandbergs förslag.

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:

Ja-röst för Leif Sandbergs förslag.
Nej-röst för Sara Anhedens förslag.

Omröstning
Med 9 ja-röster mot 4 nej-röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet med 
Leif Sandbergs förslag.

Ledamot Ja-röst Nej-röst Avstår
Leif Sandberg (C) X
Per-Martin Svensson (M) X
Sara Anheden (S) X
Per Gustafsson (SD) X
Anders Throbäck (S) X
Bo Herou (KD) X
Per-Olof Örnsved (SD) X
Charlotte Rosdala (C) X
Ida Bornlykke (S) X
Ewa Carnbrand (M) X
Anders Rosengren (SD) X
Tobias Högborg (C) X
Tina Bergström-Darrell (S) X
Totalt 9 4

_________

Beslutet skickas till:
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Skolchef Johan Holmqvist
Familjenämnden
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Förvaltningsnamn
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Postgiro 126 88-8
Bankgiro 5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

AnsvarigNamn
AnsvarigTitel
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
AnsvarigEpost

Tomelilla den 29 oktober 2020 Dnr FN  

Familjenämndens individ- och familjeutskott

Redovisning av anmälningsärenden juli – oktober 
2020

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

Ärendebeskrivning
Placeringar av barn och unga oktober 2020

Kön              Plats                  Kostnad/mån.  Start             Avslut
Flicka
(LVU)

SIS     159 840:- 2020-08-18 2020-09-30

Pojke 
(SoL)

Vittskövlegård
en

    119 400:- 2020-01-15

Pojke  
(SoL)

Nytida HVB 
Villa Ed

    Ej 
inkommen 
uppgift

2020-10-01

            

Extern Öppenvård Oktober 2020
Kön HVB/SIS Kostnad/ 

mån
Start Avslut

Flicka / 
LVU

Ung Art  63 750 :- 2020-04-27

Pojke/ SoL Samskapa 
HVB

 36 942:-
/2=18 471:- 
Delas med 
VoO 

2020-05-15 2020-09-30

Pojke / SoL Samskapa 
HVB

61 569:-
/2=30 784:- 

2020-07-08
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Delas med 
VoO

Statistik fattade beslut, juli 2020 – oktober 2020 Barn och familj

Beslut Juli   Augusti Septembe
r

Oktober

Startade utred.            15            6       8      20
Avslutade utred. Med 
insats

            2             8       1        2

Avslutade utred. 
Utan insats

            8        2       2        4

Förlängd utred. Tid 
11:2

            2        0       0        0

Nerlagda utred.             0        2       0        0
Överväg. 6 kap § 8 
SoL

            3        3       4        0

Vård enligt LVU             0        0       1         1
Avslag om vård LVU             0        0       0        0
Vård enligt LVU 
upphör

            1        0       0        0

Placering i jour-
/famhem SoL

            0        0       1        2

Placering i 
akuthem/HVB SoL

            0        0       0        0

Placering i 
stödboende/utsluss

            0        0       0        0

Placering i jour-
/famhem LVU

            0        0       0        0

Placering i 
akuthem/HVB LVU

            0        0       0        0

Placering SIS LVU             0        0       0        0
Beviljat strukturerad 
öppenvård

            8        5       1        5

Domar och beslut, september och oktober 2020
Domslut från Kammarrätten i Göteborg meddelad 25 september 2020. Mål 
nr. 1840-20.
Handlingsid. Fn. 2020.3023
Dom meddelad angående överklagat beslut i Förvaltningsrätten i Malmö, dom 
den 6 mars 2020 i mål nr 15273-19 om bistånd enligt socialtjänstlagen. 
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Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens dom i dendel då vederbörande 
fått bistånd med ytterligare 39 kr för perioden 16 dec 2019 – 15 jan 2020. 

Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad 25 september 2020. Mål 
nr. 8328-20.
Handlingsid. Fn. 2020.3033
Dom meddelad angående överklagat beslut om bistånd enligt 
socialtjänstlagen. 
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad 29 september 2020. Mål 
nr. 5358-20.
Handlingsid. Fn. 2020.3053
Dom meddelad angående överklagat beslut om bistånd enligt 
socialtjänstlagen.
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad 6 oktober 2020. Mål nr. 
8475-20.
Handlingsid. Fn. 2020.3212
Dom meddelad angående överklagat beslut om bistånd enligt 
socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten upphäver beslutet och återförvisar målet 
till Familjenämnden i Tomelilla kommun för fortsatt handläggning i enlighet 
med skälen för avgörandet. 

Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad 6 oktober 2020. Mål nr. 
8747-20.
Handlingsid. Fn. 2020.3221
Dom meddelad angående överklagat beslut om bistånd enligt 
socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad 7 oktober 2020. Mål nr. 
9654-20.
Handlingsid. Fn. 2020.3261
Dom meddelad angående överklagat beslut om bistånd enligt 
socialtjänstlagen. 
Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad 9 oktober 2020. Mål nr. 
6380-20.
Handlingsid. Fn. 2020.3262
Dom meddelad angående överklagat beslut om bistånd enligt 
socialtjänstlagen. 
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Förvaltningsrätten upphäver det överklagade beslutet och återförvisar målet 
till Familjenämnden i Tomelilla kommun för fortsatt handläggning i enlighet 
med skälen för avgörandet.
Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad 19 oktober 2020. Mål nr. 
12232-20
Handlingsid. Fn. 2020.3341
Dom meddelad angående överklagat beslut om bistånd enligt 
socialtjänstlagen. 
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad 26 oktober 2020. Mål nr. 
9719-20.
Handlingsid. Fn. 2020.3423
Dom meddelad angående överklagat beslut om bistånd enligt 
socialtjänstlagen. 
Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse assistent, Zenitha Thulin 2020-10-29.

Individ- och familjeomsorgen
Beslutet skickas till:

Familjenämnden
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Fnifu § 183 Dnr FN 2020/1

Redovisning av anmälningsärenden 2020

Familjenämndens individ- och familjeutskotts förslag till 
familjenämnden
Familjenämnden beslutar lägga redovisningen av anmälningsärendena till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Placeringar av barn och unga oktober 2020

Kön Plats Kostnad/mån Start Avslut
Flicka
LVU

SIS     159 840.- 2020-08-18 2020-09-30

Pojke 
SoL

Vittskövle-
gården

    119 400.- 2020-01-15

Pojke
SoL

Nytida HVB
Villa Ed

Ej inkommen
uppgift

2020-10-01

         
Extern öppenvård oktober 2020
Kön HVB/SIS Kostnad/mån Start Avslut
Flicka
LVU

Ung Art      63 750.- 2020-04-27

Pojke
SoL

Samskapa
HVB

36 942.-/2=
18 471.-

Delas med VoO

2020-05-15 2020-09-30

Pojke
SoL

Samskapa 
HVB

61 569.-/2=
30 784.-

Delas med VoO

2020-07-08
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Statistik fattade beslut, juli 2020 – oktober 2020 Barn och familj
Beslut  Juli Augusti September Oktober
Startade utred. 15 6 8 20

Avslutade utred. Med insats 2 8 1 2

Avslutade utred. Utan insats 8 2 2 4

Förlängd utred. Tid 11:2 2 0 0 0

Nerlagd utred. 0 2 0 0

Överväg 6 kap 8 § SoL 3 3 4 0

Vård enligt LVU 0 0 1 1

Avslag om vård LVU 0 0 0 0

Vård enligt LVU upphör 1 0 0 0

Placering i jour-/famhem 
SoL

0 0 1 2

Placering i akuthem/HVB 
SoL

0 0 0 0

Placering i stödboende/
utsluss

0 0 0 0

Placering i jour-/famhem 
LVU

0 0 0 0

Placering i akuthem/HVB 
LVU

0 0 0 0

Placering SIS LVU 0 0 0 0

Beviljat strukturerad 
öppenvård

8 5 1 5

Domar och beslut, september och oktober 2020
Domslut från Kammarrätten i Göteborg meddelad 25 september 2020. Mål 
nr. 1840-20, handlingsid. Fn. 2020.3023.
Dom meddelad angående överklagat beslut i Förvaltningsrätten i Malmö, 
dom den 6 mars 2020 i mål nr 15273-19 om bistånd enligt socialtjänstlagen. 
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens individ- och 
familjeutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
6 november 2020

Justerandes sign

§  183 forts

Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens dom i den del då vederbörande 
fått bistånd med ytterligare 39 kr för perioden 16 dec 2019 – 15 jan 2020. 

Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad 25 september 2020. Mål 
nr. 8328-20, handlingsid. Fn. 2020.3033.
Dom meddelad angående överklagat beslut om bistånd enligt 
socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad 29 september 2020. Mål 
nr. 5358-20, handlingsid. Fn. 2020.3053.
Dom meddelad angående överklagat beslut om bistånd enligt 
socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad 6 oktober 2020. Mål nr. 
8475-20, handlingsid. Fn. 2020.3212.
Dom meddelad angående överklagat beslut om bistånd enligt 
socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten upphäver beslutet och återförvisar målet 
till Familjenämnden i Tomelilla kommun för fortsatt handläggning i enlighet 
med skälen för avgörandet. 

Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad 6 oktober 2020. Mål nr. 
8747-20, handlingsid. Fn. 2020.3221.
Dom meddelad angående överklagat beslut om bistånd enligt 
socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad 7 oktober 2020. Mål nr. 
9654-20, handlingsid. Fn. 2020.3261.
Dom meddelad angående överklagat beslut om bistånd enligt 
socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad 9 oktober 2020. Mål nr. 
6380-20, handlingsid. Fn. 2020.3262.
Dom meddelad angående överklagat beslut om bistånd enligt 
socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten upphäver det överklagade beslutet och 
återförvisar målet till Familjenämnden i Tomelilla kommun för fortsatt 
handläggning i enlighet med skälen för avgörandet.

Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad 19 oktober 2020. Mål nr. 
12232-20, handlingsid. Fn. 2020.3341.
Dom meddelad angående överklagat beslut om bistånd enligt 
socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
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Sammanträdesdatum 
6 november 2020

Justerandes sign

§  183 forts

Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad 26 oktober 2020. Mål nr. 
9719-20, handlingsid. Fn. 2020.3423.
Dom meddelad angående överklagat beslut om bistånd enligt 
socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse assistent Zenitha Thulin, handlingsid: Fn 2020.3493.
_________

Beslutet skickas till:
Familjenämnden
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Sammanträdesdatum 
7 december 2020

Justerandes sign

Fnifu § 206 Dnr FN 2020/1

Redovisning av anmälningsärenden 2020

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

Ärendebeskrivning
Placeringar av barn och unga november 2020

Kön Plats Kostnad/mån Start Avslut
Pojke
SoL

Vittskövle-
gården

     123 380.- 2020-01-15

Pojke 
SoL

Nytida HVB
Villa Ed

    300 000.-/2=
      150 000.-
 Delas med VoO

2020-10-01 2020-01-31

Extern öppenvård november 2020

Kön HVB/SIS Kostnad/mån Start Avslut
Flicka 
LVU

Ung Art      74 384.- 2020-04-27

Pojke 
SoL

Samskapa
HVB

     22 928.-/2=
       11 464.-
Delas med VoO

2020-05-15 2020-10-28

Pojke
SoL

Samskapa
HVB

     63 255.-/2=
       31 627.-
Delas med VoO

2020-07-08
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7 december 2020

Justerandes sign

§ 206 forts

Statistik fattade beslut, augusti 2020 – november 2020 Barn och familj

Beslut Augusti September Oktober November
Startade utred. 6 8 20 17

Avslutade utred. Med insats 8 1 2 0

Avslutade utred. Utan 
insats

2 2 4 3

Förlängd utred. Tid 11:2 0 0 0 0

Nerlagd utred. 2 0 0 0

Överväg. 6 kap 8 § SoL 3 4 0 3

Vård enligt LVU 0 1 1 0

Avslag om vård LVU 0 0 0 0

Vård enligt LVU upphör 0 0 0 0

Placering i jour-/famhem 
SoL

0 1 2 0

Placering i akuthem/HVB 
SoL

0 0 0 0

Placering i stödboende 
/utsluss

0 0 0 0

Placering i jour-/famhem 
LVU

0 0 0 1

Placering i akuthem/HVB 
LVU

0 0 0 0

Placering SIS LVU 0 0 0 0

Beviljat strukturerad 
öppenvård

5 1 5 1

Domar och beslut, och november 2020
Domslut från Ystad Tingsrätt meddelad 4 november 2020. Mål nr T 1796-20.
Handlingsid: Fn 2020.3501.

201



TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens individ- och 
familjeutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
7 december 2020

Justerandes sign

§ 206 forts

Dom meddelad angående vårdnad om barn. Moder tillerkänns ensam 
vårdnad av parternas gemensamma barn. Verkställs utan hinder av att domen 
ej har vunnit laga kraft.

Domslut från Ystad Tingsrätt meddelad 19 november 2020. Mål nr
B 2069-20.
Handlingsid: Fn 2020.3676.
Dom meddelad angående Våld mot tjänsteman samt hot mot tjänsteman 
med påföljd, ungdomsvård samt skadestånd. 

Domslut från Ystad Tingsrätt meddelad 10 november 2020. Mål nr T 778-19.
Handlingsid: Fn 2020.3646.
Dom meddelad angående boende och umgänge för gemensamma barn. 

Domslut från Hovrätten över Skåne och Blekinge meddelad 11 november 
2020. Mål nr B 3001-20.
Handlingsid: Fn 2020.3580.
Dom meddelad angående överklagat avgörande Ystads Tingsrätt den 10 
september 2020. Hovrätten fastställer tingsrättens domslut utan några 
ändringar.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse assistent Zenitha Thelin, handlingsid: Fn 2020.3874.
_________

Beslutet skickas till:
Familjenämnden
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