
Tomelilla kommun
Familjenämnden

Ledamöter kallas
Ersättare underrättas

Tid: Fredagen  den 29 januari 2021 kl. 08.30

Plats: Digitalt via Teams

Kallelse med föredragningslista

Ärenden
Diarienr Sidnr

1 Val av justerare och tidpunkt för justering
2 Ändringar i föredragningslistan
3 Dialoger och informationsärenden 2021 2021/2 3 - 4
4 Redovisning av kostnader och statistik IFO, okt-dec 

2020
5 - 45

5 Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare
6 Ansökan om föreningsbidrag inom familjenämndens 

område 2021
2020/110 
Personuppgifter

46 - 48

7 Remiss - Hållbar-socialtjänst - En ny socialtjänstlag 
(SOU 2020:47)

2021/25 49 - 69

8 Yttrande - Revisorernas granskning av 
ärendeprocessen i kommunstyrelsen och 
familjenämnden

2020/127 70 - 87

9 Föreläggande om skolplikt 2020/101
10 Sammanställning anmälan till huvudman, kränkande 

behandling och skolinpektionsärenden 2020
2020/10 88 - 90

11 Anmälan till huvudman, kränkande behandling 10 
dec - 31 dec 2020

2020/10 91 - 93

12 Kvalitetsuppföljning BoU 2020/131 94 - 102
13 Intern kontrollplan Familjenämnden 2021 2020/112 103 - 

109
14 Internbudget Familjenämnden 2021 2020/128 110 - 

123
15 Delegeringsbeslut 2021 2021/4
16 Anmälningsärenden 2021 2021/3 124 - 

143
17 Anmälningsärenden 2021 - Fnifu 2021/3 144 - 

148
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Tomelilla kommun
Familjenämnden

Christer Yrjas (C) Thomas Lindberg
Ordförande Sekreterare

Meddela förhinder i god tid till Kommunledningskontoret som kallar ersättare.
Telefon 0417-18293 Thomas Lindberg
E-post: kommun@tomelilla.se
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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 5 januari 2021 Dnr FN 2021/2

Familjenämnden

Tjänsteskrivelse

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Skolchef Johan Holmqvist och biträdande skolchef Ulrika Ahrlin 
informerar om barn- och utbildningsverksamheten, bl.a.

 Skolpliktsärenden
 Covid-19
 Tillsyn fristående förskolor
 E-tjänst för ansökan till förskoleklass

Socialchef Camilla Andersson informerar om individ- och 
familjeverksamheten.

Socialchef Camilla Andersson informerar om nya socialtjänstlagen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare Thomas Lindberg 2021-01-05

Familjenämnden centralt/övergripande

Thomas Lindberg
Kommunsekreterare
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens individ- och 
familjeutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
6 november 2020

Justerandes sign

Fnifu § 185   FN   

Redovisning avseende kostnader och statistik

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

Ärendebeskrivning
Redovisning avseende kostnader och statistik för individ- och 
familjeomsorgen, se bifogat material. 

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare Thomas Lindberg, handlingsid: Fn 
2020.3506.
Statistik utskott månadsstatistik, handlingsid: Fn 2020.3507.
_________

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
7 december 2020

Justerandes sign

Fnifu § 205    

Redovisning avseende statistik och kostnader

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

Ärendebeskrivning
Redovisning avseende kostnader och statistik för individ- och 
familjeomsorgen, se bifogat material.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare Thomas Lindberg, handlingsid: Fn 
2020.3815
Redovisning, handläggare Stefan Lidberg, handlingsid: Fn 2020.3814.
_________

Beslutet skickas till:
Familjenämnden
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Redovisning avseende 
kostnader och statistik
Individ – och familjeomsorgen
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Försörjningsstöd
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Antalet inkomna löpande ansökningar under år 2020

E-ansökan Pappersansökan

Kommentar:  Har gjort en ”satsning” inför dec. månads ansökningar med 
att få fler att ansöka digitalt. Resultatet blev att 82,4 % ansökte digitalt. 

9



2021-01-07 4

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december

Utbetalt bistånd Utbetalt försörjningsstöd per månad

2018 2019 2020

10



2021-01-07 5

104 104
108

102

109
113

109

102

87

103
108

117
120

113

134
138

133 135

150

118 120

152

131

141141
136 137 139

129

122 121
118

112

118
115 113

JANUARI FEBRUARI MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUSTI SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

Utbetalt försörjningsstöd till antal unika hushåll per månad

2018 2019 2020

11



2021-01-07 6

0 100 200 300 400 500 600 700 800

Sjuk-/aktivitetsersättning, otillräcklig ersättning

Arbetshinder, sociala skäl

Arbetslös, otillräcklig ersättning

Arbetslös, ingen ersättning

Sjukskriven med läkarintyg, ingen sjukpenning

De vanligaste orsakskoderna under januari – december år 2019
Fördelat på antal unika beslut

0 100 200 300 400 500 600 700 800

Sjuk-/aktivitetsersättning, otillräcklig ersättning

Arbetshinder, sociala skäl

Arbetslös, otillräcklig ersättning

Arbetslös, ingen ersättning

Sjukskriven med läkarintyg, ingen sjukpenning

De vanligaste orsakskoderna under januari – december år 2020
Fördelat på antal unika beslut

12



2021-01-07 7

21

11

13

19
18

17

21

19

9

22
23

18

30
29

26

21 21

15

20

17

20

23

21

15

17

25

14

22

16

33

31

13 13

20 20

13

0

5

10

15

20

25

30

35

januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december

ANTAL UNIKA 
ÄRENDE

Antal nya ärenden inom försörjningsstöd

2018 2019 2020

13



2021-01-07 8

Arbetsmarknadsenheten
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Kommentar: Arbetsförmedlingen har skrivit in flera i Stöd och Matchning vilket 
resulterar i att de skrivs ut från AME. Beslut fattas normalt för tre månader, och 
kan bli aktuellt att de åter remitteras till AME efter de tre månaderna.  
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Familjefrid
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Solhuset
Vuxenenheten
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Kommentar: en placering på kontraktsvård där ansvarstiden för 
kriminalvården upphört, och nu ligger på kommunen. Upphör februari 2021. 
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• Inga LVM – placeringar under år 2018

• Under år 2019 hade nämnden en LVM – placering under 
perioden maj – november till en kostnad om 878 400 kr 

• Inga LVM – placeringar under januari – december år 2020

2021-01-07 17

LVM – placeringar
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Barn och familj
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Kommentar: Anmälningarna 0-17 år fortsätter att öka och det medför större krav på 
myndighetsarbetet inom mottag och utredning men även på utförarverksamheten
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Kommentar: Under 2020 ökade orsakskoden ”B/U Beteendeproblem, socialt nedbrytande” dramatiskt. 
Utmaning är att kunna erbjuda stöd till familjerna i ett tidigare skede, här krävs ett samarbete mellan 
olika myndigheter – som är på gång. 
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Kommentar: Ett ökat ärendeinflöde medför ökade kostnader då insatsbehoven ökar. På Balder arbetar vi på att kunna 
möta fler komplexa behov på hemmaplan med strukturerade behandlingsformer som alternativ till dyrare extern vård.
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Kommentar: Ett ökat ärendeinflöde medför ökade kostnader då insatsbehoven ökar. På Balder arbetar vi på 
att kunna möta fler komplexa behov på hemmaplan med strukturerade behandlingsformer som alternativ till 
dyrare extern vård.
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Kommentar: De placeringar som väl görs på HVB/SIS är mycket komplexa 
och resurskrävande då alla former av annan vård inte har fungerat

35



Familjerätt

36



2021-01-07 31

20

14

32

12

26

10

ANTAL UNIKA UPPLYSNINGAR ENLIGT 6:20 FB.  ANTAL UNIKA UTREDNINGAR AVSEENDE VÅRDNAD, 
UMGÄNGE OCH BOENDE

Antal upplysningar och utredningar avseende vårdnad, umgänge 
och boende enligt Föräldrabalken

januari – december 

2018 2019 2020

37



Balder
Öppenvården
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Kommentar: Fler uppdrag har skickats från myndighet till öppenvården Balder och då 
finns det inte utrymme till rådgivning i den omfattning som skulle behövas.
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Avvikelser och 
synpunkter/klagomål
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Avvikelserapporter som har inkommit 
under perioden september - december 

Avvikelserna har berört följande: 

Felaktig handläggning 7

Bristande/avsaknad av dokumentation 3

Post – och mailhantering 1 

Stress 1

Förhandsbedömningstid 1

Bristande lokaler 1

Vilseledande dokumentation 1

IT – system 1 

Roboten 1

Bristande bemötande 1

Insatsen felaktigt utförd/avbruten 1

Antal inkomna 
avvikelserapporter:

Arbete och försörjning 9

Barn och familj 10

42



Synpunkterna har berört följande:
(en synpunkt har berört flera områden)

Bristande handläggning 4

Tillgänglighet 1

Bemötande 1

2021-01-07 37

Synpunkter/klagomål som inkommit 
under perioden september - december

Antal inkomna 
synpunkter/klagomål: 

Arbete och försörjning 1

Barn och familj 3
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens individ- och 
familjeutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
11 januari 2021

Justerandes sign

Fnifu § 10     

Redovisning av statistik och kostnader

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

Ärendebeskrivning
Redovisning avseende kostnader och statistik för individ- och 
familjeomsorgen, se bifogat material, handlingsid: Fn 2021.44

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare Thomas Lindberg, handlingsid: Fn 
2021.45
Redovisning, handläggare Louise Jönsson, handlingsid: Fn 2021.44
 
_________

Beslutet skickas till:

Familjenämnden

45



 

 
 

Huvudrubrik 
Familjenämnden 

Underrubrik 
Riktlinje 

Dokumentnamn 
Föreningsbidrag 

Upprättad av: 
Kvalitetschef 

Utgåva 
1 

Fastställd/godkänd av 
Familjenämnden FN 2020-08-28 

Giltig fr o m:  
2020-10-01 

 

Riktlinjer för föreningsbidrag 
 

 
Syfte 
Syftet är att stimulera föreningar att bedriva verksamhet för målgrupper inom nämndens 
ansvarsområde. Kommuninvånarna ska genom gemenskap, engagemang och meningsfull 
vardag/fritid, ges möjlighet till full delaktighet och jämställdhet i samhällslivet. Därmed ökar 
medborgarnas fysiska, psykiska och sociala hälsa.  
 

 
Vem kan söka  

• Föreningar 

Med föreningar avses här främst ideella föreningar. Det frivilliga sociala arbetet ska utgöra 
grunden i verksamheten och organisationernas arbete ska rikta sig till målgrupper inom 
familjenämndens område. 
 

Vad kan bidraget användas till 
• Socialt arbete och integration. Förnyelse och utveckling av idéer ska uppmuntras. 

 
  

Villkor 

• Föreningen skall bedriva verksamhet som är till nytta inom familjenämndens 

verksamhetsområde, alternativt komplettera nämndens egen verksamhet. 

• Föreningen ska ha stadgar och demokratiskt vald styrelse samt vara öppen för alla. 

• De bidragssökande föreningarna bör i principiella frågor (jämställdhet, integration, 

insatser mot våld och främlingsfientlighet) ha en inriktning som ligger i linje med 

kommunens policy.  

• Föreningen ska inte bedriva en vinstdrivande verksamhet. 

• Bidrag utgår för den del av föreningens verksamhet som i huvudsak riktar sig till 
invånare i Tomelilla kommun. 
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Huvudrubrik 
Familjenämnden 

Underrubrik 
Riktlinje 

Dokumentnamn 
Föreningsbidrag 

Upprättad av: 
Kvalitetschef 

Utgåva 
1 

Fastställd/godkänd av 
Familjenämnden FN 2020-08-28 

Giltig fr o m:  
2020-10-01 

 

 
 
Handlingar som ska bifogas ansökan  

• Föreningen skall uppvisa årsredovisning samt verksamhetsberättelse för senast 

genomfört verksamhetsår. Där skall framgå vilken verksamhet man bedrivit samt hur 

tidigare anslag använts. 

• Föreningens stadgar. 

• Föreningen skall lämna in budget för verksamhetens kommande år, samt en 

verksamhetsplan för att visa hur de planerar att använda det sökta bidraget. 

• En alkohol- och drogpolicy ska kunna uppvisas. 

• Antal medlemmar 

 
 

Bedömningskriterier 
Bidrag fördelas enligt bedömning av behovet av verksamheten och de ekonomiska 
förutsättningar som finns i nämndens budget. Nämnden avgör om verksamheten bidrar med 
nytta för verksamhetsområdet och prioriterar verksamhet som: 
 

• Bidrar till särskilt stöd för att klara ett självständigt och människovärdigt liv 
 

• Bedriver förebyggande verksamhet 
 

• Bedriver verksamhet som samarbetar eller nätverkar med andra organisationer eller 
kommunen 

 
Familjenämnden avgör vilka verksamheter som bedöms bidra med den största nyttan för 
nämndens verksamhetsområde. Nämnden prioriterar verksamheter som organiserar och 
aktiverar människor, vilka av olika anledningar behöver särskilt stöd för att klara ett 
självständigt och människovärdigt liv.  
 
De föreningar som kan visa att bidraget är direkt kopplat till aktiviteter gentemot 
verksamhetens målgrupper, och inte går till att täcka fasta kostnader såsom hyra och 
personalkostnader, prioriteras 
 
Föreningar som får bidrag är skyldiga att ge insyn för att möjliggöra kontroll av verksamheten. 
Oriktiga eller felaktigt använda medel medför återbetalningsskyldighet. 
 
 
Bidrag kan delas upp i två delar och prioriteras enligt följande ordning 

1. Verksamhetsstöd för att pröva och utveckla nya metoder 
2. Verksamhetsbidrag för driftskostnader 

 
Hänsyn tas också till hur föreningen använt eventuellt tidigare erhållna medel. 
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Huvudrubrik 
Familjenämnden 

Underrubrik 
Riktlinje 

Dokumentnamn 
Föreningsbidrag 

Upprättad av: 
Kvalitetschef 

Utgåva 
1 

Fastställd/godkänd av 
Familjenämnden FN 2020-08-28 

Giltig fr o m:  
2020-10-01 

 
 
 
Vid behov av prioritering tas särskild hänsyn till följande faktorer. 
 

• Verksamhet som finns inskriven i Socialtjänstlagen men inte kan erbjudas av 
verksamheten inom Stöd och omsorg. 
 

• Stödet bör inte finansiera så kallat fasta kostnader exempel i form av lokalhyra och 
personalkostnader 
 

• Uppstart av verksamhet som bedöms som angelägna av verksamheten för Stöd och 
omsorg. 
 

• Antal personer ut målgrupperna som använder sig av föreningens verksamhet. 
 

• Stödet ska fördelas på föreningar med olika målgrupper exempelvis utsatta barn och 
ungdomar, personer med beroende och personer med psykisk ohälsa. 

 
 
 
 
Kontaktperson 
För de föreningar som beviljas bidrag kan familjenämnden utse en politiker som 
kontaktperson. Kontaktpolitikern skall fortlöpande informeras om föreningens verksamhet, 
samt bjudas in till föreningens årsmöte. Kontaktpolitikern skall också ses som en 
resursperson när föreningen har kontakt med kommunen. 
 
 
 

Ansökningstid  
Ansökningstiden är augusti-oktober och ska vara Tomelilla kommun tillhanda senast 1: a 
november och gälla påföljande år. Varje förening kan ansöka vid ett tillfälle om året och för ett 
år i taget. Utbetalning av bidrag sker senast 31 januari det år som bidraget gäller för. För 
information om var ansökan lämnas, En ansökan kan avisas om den inte uppfyller villkoren 
för bidraget eller om ansökta medel inte ryms inom budgeterad ram. 
 

 

Redovisning och återkrav  
I beslutet för varje beviljat verksamhetsbidrag ska det framgå beviljat belopp samt eventuella 
villkor. Om bidraget betalats ut på felaktiga grunder, inte använts för beviljat ändamål eller 
eventuella villkor inte följts kan bidraget återkrävas.  
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tomelilla.se 
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

Tomelilla kommun, Familjenämnden centralt/övergripande, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla

Socialdepartementet

Handläggare: Camilla Andersson 
Titel: Socialchef
E-post: camilla.andersson@tomelilla.se
Telefon: AnsvarigTlfn
Mobil: AnsvarigTlfMobil

Diarienummer: FN 2021/25

Datum 20 januari 2021

Remissvar gällande ”Hållbar socialtjänst 
-En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47)”

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar att ställa sig bakom förvaltningens yttrande med 
handlingsid: FN 2021.156 och att översända det samma till Socialdepartementet.

Ärendebeskrivning
Regeringen beslutade den 6 april 2017 att tillsätta en särskild utredare att göra en 
översyn av socialtjänstlagen (2001:453), förkortad SoL, och vissa av socialtjänstens 
uppgifter. Syftet med uppdraget var att utforma en socialtjänst som bidrar till social 
hållbarhet med individen i fokus och som med ett förebyggande perspektiv ger 
människor lika möjligheter och rättigheter. Margareta Winberg, särskild utredare för 
Framtidens socialtjänst, har den 26 augusti 2020, till regeringen lämnat in en 
utredning på 1 328 sidor (SOU 2020:47) som föreslår en uppdaterad socialtjänstlag.

Socialdepartementet skickade den 30 september 2020 betänkandet på remiss till 
bland annat samtliga landets kommuner. Remissvar ska ha inkommit till 
departementet senaste den 1 februari 2021.

Socialchef Camilla Andersson har för Tomelilla kommun utarbetat ett för vård och 
omsorgsnämnden och familjenämnden gemensamt yttrande.

Ekonomiska konsekvenser
Att besvara remissen från socialdepartementet får inga ekonomiska konsekvenser i 
detta skede av processen.
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Barnperspektivet
Barnperspektivet har beaktats i förvaltningens remissvar.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv.

Uppföljning
Yttrandet kommer inte följas upp från kommunens sida.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse socialchef Camilla Andersson 2021-01-20

remissbrev för hållbar socialtjänst - en ny socialtjänstlag SOU 2020:47, handlingsid: 
FN 2021.157

Remissvar slutlig version, handlingsid: FN 2021.156

Familjenämnden centralt/övergripande

Camilla Andersson

Socialchef

Beslutet skickas till:

Socialdepartementet 

Kommunstyrelsen för kännedom

Socialchef Camilla Andersson
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Camilla Andersson Diarienummer: VON 2021/12, 
Socialchef. Tel 0417 – 182 14                               FN 2021/
E-post: camilla.andersson@tomelilla .se Datum 18 januari 2021

Remissyttrande till slutbetänkandet gällande Hållbar socialtjänst 
(SOU2020:47) från Familjenämnden och Vård och omsorgsnämnden i 
Tomelilla kommun

Regeringen beslutade den 6 april 2017 att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att göra en 
översyn av socialtjänstlagen (2001:453) och vissa av socialtjänstens uppgifter. De större förslagen i 
utredningen presenterar i betänkandet är 
-Socialtjänsten ska i hög grad arbeta förebyggande som bidrar till en social hållbarhet
- Socialtjänsten ska vara lätt tillgänglig, jämlik och jämställd 
- Socialtjänsten ska ges ett utökat ansvar för övergripande samhällsplanering och planering av 
insatser för att minska behovet av individuella insatser 
- Socialtjänsten ges möjlighet att tillhandahålla insatser utan föregående behovsprövning.
- Förslaget ska främja effektiva och kunskapsbaserade insatser av god kvalitet 
- Lagstiftningen ska ge utrymme att ta tillvara medarbetarens kompetens för att utveckla 
verksamheten och att fokusera på kärnverksamheten.  De förslag som utredaren lämnar ska bidra 
till ökad kvalitet utan att leda till ökade kostnader för stat eller kommun. 

Nedan följer en sammanfattning samt yttrande i delar av förslag från 
utredningen SOU 2020:47:

Ökad kvalitet till samma kostnad bedöms inte realistiskt 
Det framkommer i utredningen att de förslag som utredaren lämnar ska bidra till ökad kvalitet utan 
att leda till ökade kostnader för stat eller kommun. Därmed betonar familjenämnden och vård-och 
omsorgsnämnden i Tomelilla kommun en följsamhet till finansieringsprincipen från staten som 
innebär att kommunen inte ska behöva prioritera om annan verksamhet för att finansiera nya 
statliga uppgifter. Flera av förslagen innebär en utökning av socialtjänstens ansvarsområde och 
andra innebär en stor omställning gentemot dagens socialtjänst. Resurskrävande insatser krävs i 
båda nämnderna vad gäller den omställning som kommer att behövas. Verksamheterna är också 
beroende av verksamhetssystem och även här behövs resurskrävande ombyggnationer för att 
anpassa dessa för att stämma överens med nya kapitel och paragrafer enligt jämförelsetabellen i 
bilaga 4. Därtill kommer troligtvis ett omfattande arbete behöva genomföras för att göra det 
möjligt att ta ut statistikuppgifter, både för internt bruk och för att ta fram uppgifter som begärs av 
andra myndigheter. Det framstår vidare inte som självklart att utredningens förslag leder till att 
utredningens syfte med ökad jämlikhet där människor ges lika möjligheter och rättigheter nås. 
Insatser som ges utan behovsprövning liksom förebyggande och rehabiliterande insatser på olika 
nivåer kommer att utformas och tillgängliggöras på olika sätt i olika kommuner. Medborgarens 
möjlighet att ta del av sådana insatser kommer inte att vara jämlika utan styras av var man bor. 
Tomelilla kommun finner sammanfattningsvis att kostnader för att möta utredningens ambitioner 
och utökade krav inte tillnärmelsevis kompenseras. 
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5. Lagens tillämpningsområde 

5.1.2 Innebörden av begreppet socialtjänst anges i lagen 
Utredaren menar att verksamhet som bedrivs med stöd av Lag (1993:387) om stöd och service till 
vissa funktionshindrade, LSS, inte ska räknas till socialtjänst. Tomelilla kommun finner inte att 
utredarens argument för ställningstagandet är verklighetsförankrade då verksamhet som bedrivs 
enligt LSS har nära samband och knyter an till den verksamhet som bedrivs enligt Socialtjänstlagen 
(SoL). Många enskilda har också insatser enligt båda lagrummen varför det vore olämpligt att 
kraven på verksamheterna ser olika ut. Om krav på att verksamhet enligt SoL ska bedrivas på 
evidensbaserad grund vore det ojämlikt, i ett medborgaperspektiv, att inte samma krav ställs på 
verksamhet enligt LSS. Att arbeta med helhetssyn och jämlikhet mellan grupper som utredningen 
vill uppnå motarbetas av att avskilja verksamhet enligt LSS från begreppet socialtjänst. 

 Vård och omsorgsnämnden förordar därför att verksamhet enligt LSS ska ingå i 
definitionen av socialtjänst.

7 Socialtjänstens mål 

7.3 Ett förebyggande perspektiv 
 Nämnderna ser positivt på utredningens förslag om förebyggande arbete som syftar till 

minskade framtida behov. Kostnaderna är stora för att hantera de mer akuta behoven hos 
de med de största behoven och därför blir det svårt att finansiera politiska beslut om att 
satsa mer på förebyggande, generella och individuella insatser.  Socialtjänstens målgrupper 
har heller inte alltid själv förmåga att ta till sig eller själv utföra rekommenderade 
förebyggande och rehabiliterande individuella insatser utan behöver i många fall praktisk 
hjälp vid utförandet. Den ambitionshöjning som utredningen antyder skulle i det 
perspektivet vara starkt kostnadsdrivande. Det behöver också tydliggöras om individuella 
förebyggande och rehabiliterande insatser ska omfattas av biståndsprövning. 

7.4 En lätt tillgänglig socialtjänst
Socialtjänsten ska vara lätt tillgänglig och utredningen ger en övergripande riktning för hur 
socialtjänsten ska planeras och utformas när det gäller den enskildes möjligheter att enkelt ta och 
ha kontakt med verksamheten. Det avser exempelvis tillgång till e-tjänster, geografisk placering, 
öppettider, fysisk tillgänglighet osv.
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 Nämnderna anser att det som beskrivs som lättillgänglig socialtjänst i utredningen med 
största sannolikhet är kostnadsdrivande. Förväntningarna kan också överstiga rimliga 
kostnader för densamma.

10 Planering av insatser

10.2.3 Kommunen ska planera sina insatser och särskilt beakta behovet av tidiga och 
förebyggande insatser 
Den nuvarande socialtjänstlagen innehåller bestämmelser om att kommunen har ett ansvar för att 
planera sina insatser för äldre och personer med funktionsnedsättning. Utredningen anser att 
detta ansvar för kommunen inte ska vara begränsat till att gälla endast för dessa målgrupper, utan 
ansvaret ska vidgas till att omfatta alla enskilda. Socialtjänsten ska också ansvara för kommunens 
samhällsplanering för sociala behov. 

 Detta förslag innebär en utökning av socialtjänstens område för samhällsplaneringen än 
vad som redan i dag framgår i lagstiftningen. Familjenämnden och vård och 
omsorgsnämnden föreslår att de som ansvarar för samhällsplanering ges möjlighet till 
breddad kompetens för att bevaka socialtjänstens intressen i samhället. Svårt i den lilla 
kommunen att tillhandahålla all specialistkompetens. 

 Vård-och omsorgsnämnden och Familjenämnden ser att detta är en utvidgning av från 
socialtjänstens ansvar för målgrupper till att omfatta alla enskilde och därmed 
kostnadsdrivande. Det behövs mer kunskap och forskning om beprövade insatser i så fall. I 
en liten kommun som vår saknas det oftast ekonomi att tillhandahålla de specialresurser 
ex inom folkhälsa som behövs. Redan idag arbetar vi förebyggande tillsammans med andra 
aktörer (mödrahälsovård, vårdcentraler, barnomsorg/skola/polis/ideella krafter m m). Det 
framstår som ett stort och resurskrävande planeringsuppdrag som åläggs kommunerna. 
Den föreslagna ekonomiska kompensationen för det utvidgade ansvaret bedöms inte 
motsvara behovet. Behovet av planering i den omfattning som utredningen beskriver torde 
inte i en befolkningsmässigt liten kommun täckas av ett tillskott motsvarande en mycket 
liten del av en heltidstjänst.

10.3.5 Bestämmelserna om särskilda avgifter upphävs
Utredningen förslag är att ta bort sanktionsavgifterna som finns idag samt att socialnämnden ska 
rapportera ej verkställda beslut en gång per halvår istället som nu var tredje månad.

 Nämnderna i Tomelilla ställer sig bakom förslaget att ej verkställda beslut rapporteras mer 
sällan. Vård och omsorgsnämndens tidsbesparing är dock begränsad då det enbart avser 
insatser enligt SoL och inte LSS (lagen om särskilt stöd för vissa funktionshindrade). 
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 Däremot reserverar nämnderna sig emot att sanktionsavgifterna tas bort då det kan 
påverka rättssäkerheten för den enskilde. Både den särskilda avgiften och 
rapporteringsskyldigheten har ett viktigt syfte att värna enskildas rättssäkerhet. 
Anledningen är att en enskild som fått ett beslut om en viss insats enligt SoL inte har 
möjlighet att vända sig någonstans för att kräva att beslutet också verkställs. 
Sanktionsavgiften är samhällets sätt att stödja den enskilde att de beviljade insatserna utan 
att själv behöva strida för sina insatser.

12.3.3 Krav på uppföljning införs
Utredaren föreslår att kvaliteten i verksamheten systematiskt ska följas upp, utvecklas och säkras. 
Dokumentation är ofta en förutsättning för att utveckla verksamheten, utöva tillsyn och ska 
socialtjänsten arbeta utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet är dokumentationen ett viktigt 
instrument. 

 Nämnderna stödjer utredningens förslag att kommunerna ges nationellt stöd för att 
utveckla den systematiska uppföljningen då detta brister på många håll. När ytterligare ett 
krav läggs till i lagstiftningen, behöver det uppmärksammas att kravet också kräver 
resurser, alternativ att andra krav på socialtjänsten sänks, för att vara reellt genomförbart.

 Nämnderna ser positivt på förslaget att Socialstyrelsen ges i uppdrag att se över 
föreskrifter gällande handläggning och dokumentation för minskad administration. 

13 Bemötande

13.2.5 Det införs krav på respektfullt bemötande
De som ansvarar för verksamheten behöver se till att personalen har förutsättningar för ett 
respektfullt bemötande utifrån den enskildes förutsättningar och behov. För den enskilde innebär 
det vad man kan förvänta sig vid kontakter med socialtjänsten. För medarbetarna anger 
bestämmelsen att bemötande är en central del av socialtjänstens arbete för god kvalitet och att 
bemötandet hör till de uppgifter som socialtjänsten ska se till att den har tillräcklig kompetens för 
att klara av. Kompetens kan vara kunskap, möjlighet till reflektion, värderingar, arbetsmiljö osv. 
Utredningen trycker också på att uppmärksamma bemötande i uppföljningen av verksamheten.  
Med formuleringen vill utredningen markera att allt bemötande inom socialtjänsten ska utgå från 
respekten för människovärdet, som är lika för alla människor och från de individuella skillnader 
som gör alla människor unika. Detta är särskilt viktigt att människor som är i särskilt utsatta 
situationer kan känna sig respekterade vid kontakter med myndigheter och offentliga 
verksamheter. 

 Nämnderna är positiva till att utredningen lyfter bemötandet som en viktig del i 
socialtjänsten. Förvaltningslagens bestämmelser kring bemötande omfattar endast 
myndighetsutövningen och socialtjänstens uppdrag är så mycket större. Utan ett 
välfungerande bemötande vill och vågar inte medborgarna söka stöd och hjälp vid behov.
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14 En kunskapsbaserad socialtjänst

14.3.1 Krav på vetenskap och beprövad erfarenhet 
Krav införs på att verksamhet inom socialtjänsten ska bedrivas i överensstämmelse med vetenskap 
och beprövad erfarenhet. 

 Utvecklingen är önskvärd och det framgår av utredningen att man anser att det finns ett 
väl utbyggt och brett kunskapsstöd att ta del av och att det i de fall behöver anpassas kan 
göras inom de kunskapsstyrande myndigheterna ordinarie arbete. Det får dock beaktas att 
detta är ytterligare ett nytt krav som införs.  Att arbeta i överensstämmelse med vetenskap 
och beprövad erfarenhet kommer inte att ske av sig själv utan kommer att kräva 
ekonomiska resurser för att kunna genomföra utbildning, implementering, fortbildning, 
anpassning till nya arbetssätt etc.

 Nämnderna efterfrågar en tydlig nationell vägledning avseende vilka arbetsmetoder som 
finns att tillgå för att socialtjänsten ska kunna arbeta utifrån bästa tillgängliga kunskap

14.4.6 Behov av översyn 
Utredarens förslag om att tillsätta en utredning för att göra en översyn av professionens roll och 
den nuvarande beslutsordningen inom socialtjänstens område är nödvändig, om krav på att 
socialtjänstens verksamhet ska grundas på vetenskap och beprövad erfarenhet ska införas.

15 Nationell statistik 

15.10.4 En ny lag om socialtjänstdataregister
Utredningen föreslår en ny lag om socialtjänstdataregister – vilket medför att det finns ett centralt 
inhämtande av uppgifter som en del i att skapa en evidensbaserad socialtjänst, dvs vilka insatser 
har bäst nytta eller effekt. Ett socialtjänstdataregister med nationell statistik är av stor betydelse 
för att verksamheten ska kvalitetssäkras och kunna följas upp med regelbundna mätningar och 
beskrivningar av behov. Produktionen av statistik kan bli mer rationell verksamheten kan mäta 
produktivitet, en nytta för medborgaren vad skattepengar används till, nytta för forskning och 
utveckling. Utredningen lyfter fram att det finns risker med personnummerbaserad statistik. 
Datainspektionen och Socialstyrelsen har lämnat yttrande på de risker som identifieras.  Men ska 
verksamheten bedrivas kunskapsbaserat så behövs även bästa möjliga kunskap i form av data. 

 Nämnderna anser att en reglering av en utökad nationell statistik inom socialtjänstens 
område är godtagbar för vårt samhälle och proportionerlig i förhållande till det ingrepp i 
skyddet för den personliga integriteten som det innebär.

 Nämnderna ställer sig bakom vikten av att det finns en samlad bild av vilka insatser som är 
effektiva respektive verkningslösa. Det bör poängteras att även privata aktörer bör 
inkluderas i det evidensbaserade arbetssättet. En ökad mängd av statistik och 
uppföljningar befaras dock kunna öka den administrativa arbetsbelastningen för 
kommunen. 

 Det behövs samtidigt nationella grundkrav på verksamhetssystemens utformning. 
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16 Insatser till enskilda 

16.4.2 Ett mer ändamålsenligt begrepp än skälig levnadsnivå-  skäliga levnadsförhållande
Utredningen föreslår att begreppet skälig levnadsnivå ska ändras till skäliga levnadsförhållande i 
livsföringen utom vid ekonomiskt bistånd, där skälig levnadsnivå fortfarande ska gälla. Levnadsnivå 
är relevant vid ekonomiskt stöd som behöver kunna preciseras till en viss nivå men problematisk 
vid insatser som avser annat stöd där det som ska uppnås bara kan beskrivas genom individuella 
mål och olika sätt att uppnå dessa. Utredningen är tydlig med i att då det i uppdraget fanns uttalat 
en icke kostnadsdrivande lag så kan utredningen inte föreslå goda levnadsförhållande såsom det 
återfinns i LSS- lagstiftningen (Lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade).

 Nämnderna anser att begreppet levnadsförhållande stämmer bättre överens med 
intentionerna om en individuell bedömning.  Levnadsförhållande är inte på samma sätt 
kopplat till en föreställning om mät- och jämförbara nivåer. Istället riktar det sig till de 
faktorer som kan bidra till att biståndet leder till önskade förändringar eller andra resultat. 

17 Insatser utan behovsprövning

17.3.2 och 173.3. Ny bestämmelse om insatser utan behovsprövning
Förslaget i en ny socialtjänstlag öppnar upp för att insatser ska kunna ges utan föregående 
behovsprövning med vissa undantag. I insatser utan behovsprövning ingår hemtjänst och 
korttidsboende dvs all äldreomsorg som inte är särskilt boende.

 Detta vill vård-och omsorgsnämnden reservera sig mot. Det kommer att bli 
kostnadsdrivande om den enskilde (eller dess närstående) avropar sådana insatser. Redan 
idag är korttidsboende generellt efterfrågat efter tex sjukhusvistelse och verksamheten ser 
att dessa insatser med all sannolikhet skulle öka vilket i sin tur blir mer kostnadsdrivande 
än att återvända till eget boende efter en sådan vistelse. Sådan vård är också ofta 
förknippad med hälso- och sjukvård där insatserna ibland överlappas. Risk att teamarbetet 
kullkastas i den sammanhållna vården som är under utveckling i verksamheten idag.  

 Matdistribution, trygghetslarm och hemtjänst kan sedan 2018 ges utan individuell 
behovsprövning. Nämnden har gjort bedömningen att det är kostnadsdrivande då det är 
efterfrågan och inte individens behov som avgör vilka insatser som ska sättas in. Den 
personliga omvårdnaden i hemtjänst sker också här i nära samverkan med kommunens 
hemsjukvård. En väl genomförd biståndsbedömning skapar tillit, trygghet och kontroll. Det 
nya förslaget riskera istället leda till en ökad differentiering mellan omsorg och vård, 
eftersom äldre ska kunna vända sig direkt till utföraren, även de privata, istället för att få 
en professionell behovsprövning av en biståndshandläggare. Både med tanke på de stora 
vårdbehoven 
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bland äldre, etiska avväganden och kommunernas ansträngda ekonomi borde behov av 
vård, omsorg och stöd få gå före efterfrågan.

 Det framstår vidare inte som självklart att utredningens förslag leder till ökad jämlikhet där 
människor ges lika möjligheter och rättigheter. En nationell vägledning kan underlätta 
införandet och minska risken för en ökad ojämlikhet mellan kommuner.

 I övrigt vad gäller insatser utan föregående behovsprövning så välkomnar nämnderna att 
bestämmelsen ger kommunen befogenhet, inte skyldighet. Därigenom begränsas inte det 
kommunala självstyret. 

19 Förtydligat barnrättsperspektiv 

19.5.1 Samtal med barn utan vårdnadshavarens samtycke 
Ett förtydligat barnrättsperspektiv finns som förslag i utredningen. Det innebär barnets rätt till 
fortlöpande information om sådant som är av betydelse i ärendet. Det införs även en 
kompletterande bestämmelse som anger att vid bedömningen av barnets bästa så ska hänsyn tas 
till barnets åsikter. Socialtjänstens möjlighet att genomföra samtal med barn utan vårdnadshavares 
samtycke och utan vårdnadshavares närvaro stärks. Insatser kan sättas in utan vårdnadshavares 
medgivande. Utredningen föreslår att lämplig myndighet ges i uppdrag i att ta fram stödmaterial 
för sådana samtal under en förhandsbedömning. Placerade barn ska ges rätten till kontakt med 
föräldrar, syskon och andra närstående. Möjlighet till socialtjänstens uppföljning av ett barns 
situation efter avslutad insats eller efter beslut utan insats ska förlängas från två till sex månader. 
Utredningen föreslår att regeringen bör tillsätta en utredning om behovet av barnombud.

 Familjenämnden ställer sig bakom utredningens förslag.

20 Regleringen av äldreomsorgen

Utredningen vill inte ha en särreglering för äldreomsorgen. Sedan utredningen lämnats över så har 
regeringen i december uppdragit åt en utredare att föreslå en äldreomsorgslag (dir 2020:142). 
Uppdraget är att utreda långsiktiga förutsättningar, tydligt uppdrag samt sjukvård och medicinsk 
kompetens. Äldreomsorgslagen ska komplettera socialtjänstlagen med särskilda bestämmelser om 
vård och omsorg om äldre som bland annat ska innehålla bestämmelser om en nationell 
omsorgsplan. Utredningen ska också överväga och vid behov lämna förslag som stärker tillgången 
till medicinsk kompetens inom äldreomsorgen. Uppdraget ska redovisas i maj 2022.

 Vård och omsorgsnämnden avvaktar den tillsatta utredningen och kommenterar därför 
inte förslaget i detta slutbetänkande. 
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22 Ansvarsfördelning 

22.3.2 Utredningens förslag är att göra en översyn av ansvarsfördelningen mellan kommuner och 
regioner när det gäller missbruks- och beroendevården. Tydligare ansvarsgränser alternativt ett 
sammanhållet huvudmannaansvar skulle gynna den enskilde individen och bidra till en mer jämlik 
missbruks- och beroendevård.

 Familjenämnden ser positivt på förslaget

23 Förhållandet mellan socialtjänstlagen och annan lagstiftning 

23.5.1 Ändring av gynnande beslut
Förslag i utredningen att införa en ny bestämmelse i socialtjänstlagen vilket gör det möjligt för 
nämnderna att, utöver det som regleras i Förvaltningslagen, ändra ett gynnade beslut om 
fortlöpande insatser vid väsentligt ändrade förhållanden som är hänförliga till den enskilde. 

 Ovanstående välkomnas av nämnderna i Tomelilla. Det finns ärenden då framtida 
förhållande är svåra att förutse och där den enskilde oroas av tidsbegränsade beslut då 
framtiden blir mer oviss.  

23.2.4 Utvidgad rätt för socialnämnden att delegera beslutanderätt 
 Det är en viktig fråga som utredningen behandlar när det gäller rätten att delegera, 

nuvarande 10 kap. 4 § socialtjänstlagen. Det är angeläget och av vikt att så få som möjligt 
involveras i beslutsfattandet i sådana känsliga ärenden som paragrafen räknar upp. Utöver 
de uppräknade ärendetyperna behöver beslut om utreseförbud enligt 31 a § LVU tillföras 
den nya paragrafen.

24 Handläggning och dokumentation 

24.7.3 Utredningen föreslår att Socialstyrelsen ges i uppdrag att samordna föreskrifter och 
bedömningsinstrument så att en rättssäker och effektiv handläggning och dokumentation uppnås.

 Nämnderna tillstyrker förslaget då den stora och spridda mängden av regelverk, 
handböcker och bedömningsinstrument tar alltför mycket administrativ tid i anspråk som i 
stället borde komma den enskilde till del.
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Boverket 

Brottsförebyggande rådet 
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Inera AB 
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Leksands kommun 

Linköpings kommun 

Linköpings Stadsmission 

Linköpings universitet (Institutionen för biomedicinska och kliniska 

vetenskaper, Barnafrid) 

Luleå tingsrätt 

Lunds universitet (Juridiska fakulteten och Samhällsvetenskapliga fakulteten, 

Socialhögskolan) 

Lysekils kommun 

Länsstyrelsen i Dalarnas län 

Länsstyrelsen i Kalmar län 

Länsstyrelsen i Östergötlands län 

Malmö kommun 

Malmö universitet (Fakulteten för kultur och samhälle, Institutet för urbana 

studier) 

Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt 
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Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 

Nationellt kompetenscentrum anhöriga 

Norrköpings kommun 
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Origo – Region Stockholms resurscentrum mot hedersrelaterat våld och 
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Region Värmland 
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Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och 

intersexpersoners rättigheter 

Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar 

Riksförbundet för sexuell upplysning 

Riksförbundet MÄN 

Riksförbundet PensionärsGemenskap 

Riksförbundet Romer i Europa 

Rikskriscentrum – Sveriges professionella kriscentra för män 

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige 

Riksorganisationen GAPF – Glöm Aldrig Pela och Fadime 

Riksrevisionen 

Rädda Barnen 

Rättsmedicinalverket 

Röda Korset 

Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige 

Sameskolstyrelsen 

Sametinget 

Skatteverket 

Skellefteå kommun 

SKPF Pensionärerna 

Skyddsvärnet i Stockholm 

Socialstyrelsen 
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Sollefteå kommun 

Sorsele kommun 

Specialpedagogiska skolmyndigheten 

Spelinspektionen 

SPF Seniorerna 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 

Statens institutionsstyrelse 

Statens skolinspektion 
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Statistiska centralbyrån 

Stiftelsen Allmänna barnhuset 

Stockholms kommun 
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fakulteten, Institutionen för socialt arbete, samt Institutet för social 

forskning – SOFI)   
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Svedala kommun 

Svenska kommunalarbetareförbundet 

Svenska Samernas Riksförbund 
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Svenska Tornedalingars Riksförbund – Tornionlaaksolaiset 

Svenska Vård 

Svenskt Demenscentrum 

Svenskt Näringsliv 

Sverigefinländarnas delegation 

Sverigefinska Pensionärer 

Sveriges advokatsamfund 

Sveriges Dövas Riksförbund 

Sveriges Kommuner och Regioner 

Sveriges Landsråd för alkohol och narkotikafrågor 

Sveriges Makalösa Föräldrar 

Synskadades Riksförbund 

Säkerhetspolisen 

Södertälje kommun 

Talita 

Tjejers rätt i samhället 

Tomelilla kommun 

Torsås kommun 

Trollhättans kommun 

UNICEF – Sverige 

Unizon 
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Upphandlingsmyndigheten 

Uppsala kommun 

Uppsala universitet (Juridiska fakulteten och Samhällsvetenskapliga 

fakulteten) 

Varbergs tingsrätt 

Verdandi 

Vetenskapsrådet 

Vindelns kommun 

Vision 

Vårdförbundet 

Vårdföretagarna Almega  

Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer 

X-CONS 

Åklagarmyndigheten 

Åre kommun 

Örebro kommun 

Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senast den 1 

februari 2021. Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex. Wordformat) 

per e-post till s.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till 

s.sof@regeringskansliet.se. Ange diarienummer S2020/06592 och 

remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. 

Remissinstansens namn ska även anges i dokumentnamnet. 

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.  
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I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller 

materialet i betänkandet.  

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En 

myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att 

redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att 

svaret ger besked om detta. 

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna 

synpunkter.  

Betänkandet kan dessutom laddas ned från Regeringskansliets webbplats 

www.regeringen.se. 

Remissinstanserna kan utan kostnad beställa ett exemplar av betänkandet. 

Exemplaret beställs hos Norstedts Juridik, kundservice, 106 47 Stockholm. 

Telefon 08-598 191 90, e-post kundservice@nj.se. Ange vid beställning att 

exemplaret är avsett för remissändamål. 

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens 

promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 

2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats 

www.regeringen.se. 

 

 

 

Tony Malmborg 

Departementsråd 

 

 

 

 

Kopia till 

Norstedts Juridik, kundservice, 106 47 Stockholm 
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Barn och utbildning, Stöd 
och omsorg
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

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

Handläggare:

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

Tomelilla den 4 januari 2021 Dnr FN 2020/127

Familjenämnden

Förslag till yttrande - revisionens granskning av 
ärendeprocessen 
Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar svara revisionen enligt förvaltningens förslag till 
yttrande 

Ärendebeskrivning

”Revisorerna i Tomelilla kommun har den 26 november 2020 överlämnat 
en granskning av ärendeprocessen till kommunstyrelsen och 
familjenämnden för yttrande. Yttrandet ska vara revisorerna till handa 
senast den 1 februari 2021. Till följd av granskningen har revisorerna 
lämnat följande rekommendationer:

- Dokumentera en processbeskrivning med tillhörande rutin för 
viktigare moment för ärendehanteringsprocessen

- Vidare rekommenderas familjenämnden säkerställa rutinerna för 
utskick av handlingar så att nämnd och utskott får ta del av dem i god 
tid innan mötet

Förvaltningen avger, genom skolchef Johan Holmqvist, följande 
yttrande gällande familjenämnden:

Förvaltningen konstaterar att revisorernas sammanfattande bedömning är 
att det saknas ändamålsenliga rutiner gällande familjenämndens 
ärendeprocess. Revisorerna påpekar att det saknas skriftliga riktlinjer och 
rutiner. Vidare konstaterar revisionen att beredningsmöten inför 
familjenämnden hålls alltför långt innan sammanträdet.

Kanslienheten har redan påbörjat arbetet med att ta fram en rutin för 
ärendehanteringsprocessen för samtliga nämnder inklusive 
familjenämnden. Detta är ett tämligen omfattande arbete eftersom det 
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finns en lång rad olika typer av ärenden som hanteras på lika många olika 
sätt. Rutinen kommer att vara klar under första halvåret 2021.
Familjenämnden har likt övriga nämnder sett över beredningsrutinerna 
och har skjutit fram sina nämndberedningar, från och med december 
månad 2020, så att dessa ligger närmre sammanträdet. Detta för att ett 
mer färdigt underlag ska kunna vara på plats till beredningsmötet. Det 
kommer även framgent vara så att vissa handlingar inte kommer att kunna 
tas fram till beredningsmötet, exempelvis ärenden som löper med 
parallella tidplaner – budgetärenden och ärenden där nationell 
data/statistik är avgörande för ärendets hantering. Sammanfattningsvis är 
vår bedömning att den nya rutinen för ärehanteringsprocessen samt 
förändrad beredningsprocess kommer att svara mot de brister som 
revisionen påpekat i sin granskning.  

Ekonomiska konsekvenser
Att ta fram en ny rutin medför en betydande arbetsinsats, men när rutinen 
väl är färdig kan den förhoppningsvis bidra till en viss effektivisering.
Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att frågan berör barnperspektivet nämnvärt. 
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att frågan berör miljöperspektivet nämnvärt.
Uppföljning

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

Familjenämnden centralt/övergripande

Johan Holmqvist
Skolchef

Beslutet skickas till:

Ange mottagare för beslutsdokument här
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
19 november 2020

Justerandes sign

Rev § 55 Dnr KS 2020/203

Revisorernas granskning av ärendeprocessen i 
kommunstyrelsen och familjenämnden

Revisorernas beslut
Revisorerna beslutar följande:

- Att godkänna granskningsrapport ” Granskning av ärendeprocessen” 
med handlingsid: Ks 2020.3615.

- Att översända granskningsrapporten samt missivskrivelse med 
handlingsid Ks 2020.3616 till kommunstyrelsen och familjenämnden 
för yttrande senast 2021-02-01 samt till kommunfullmäktige för 
kännedom.

Ärendebeskrivning
På uppdrag av kommunens revisorer har KPMG AB granskat rutinerna för 
kommunstyrelsens och familjenämndens ärendehantering. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2020.

Den sammanfattande bedömningen är att familjenämnden inte har en 
ändamålsenlig ärendeprocess. Revisorerna grundar bedömningen på att 
nämnden inte har ändamålsenliga rutiner för ärendeprocessen. Detta då det 
nästan helt saknas skriftliga processbeskrivningar, riktlinjer och rutiner. 
Vidare finns brister i det praktiska arbetssättet. Revisorerna bedömer att 
processen i familjenämndens stickprovsärenden har genomförts i enlighet 
med gällande regelverk men inte på ett ändamålsenligt sätt.

Den sammanfattande bedömningen gällande kommunstyrelsen är att den har 
en ändamålsenlig ärendeprocess. Revisorerna grundar bedömningen på att 
styrelsen förvisso saknar skriftliga rutiner och riktlinjer men att det praktiska 
arbetssättet, som framkommit av intervjuerna och stickprovsgranskningen, 
bedöms som ändamålsenliga.
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
19 november 2020

Justerandes sign

§ 55 forts

Mot bakgrund av granskningen lämnar revisorerna följande 
rekommendationer:
 

- Dokumentera en processbeskrivning med tillhörande rutin för 
viktigare moment för ärendehanteringsprocessen

- Vidare rekommenderas familjenämnden säkerställa rutinerna för 
utskick av handlingar så att nämnd och utskott får ta del av dem i god 
tid innan mötet

Föredragning
Certifierad kommunal revisor Fredrik Ottosson från KPMG AB medverkade 
på distans och föredrog granskningsrapporten för revisorerna och svarade på 
frågor kring densamma.

Förslag till beslut
Revisorerna beslutar följande:

- Att godkänna granskningsrapport ” Granskning av ärendeprocessen” 
med handlingsid: Ks 2020.xxx.

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

- Att ge nämndsekreteraren i uppdrag att skicka pressmeddelande med 
handlingsid Ks.2020.xxx samt granskningsrapport till Ystads 
Allehanda, Lokaltidningen Tomelilla/Simrishamn samt Sveriges Radio 
Kristianstad.

Beslutsunderlag
Utkast_Rapport Granskning av ärendeprocessen_Tomelilla, handlingsid: Ks 
2020.3668
Missiv Ärendehantering Tomelilla, handlingsid: Ks 2020.3616
Rapport_Granskning av ärendeprocessen_Tomelilla, slutlig version, 
handlingsid: Ks 2020.3615
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2020-11-13, handlingsid: 
Ks 2020.3670
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
19 november 2020

Justerandes sign

§ 55 forts

Förslag till beslut under sammanträdet
Ordförande Ulla-Christina Lindberg föreslår att revisorerna efter några 
mindre justeringar av utkast till granskningsrapport med handlingsid: Ks 
20203668 ska godkänna den slutliga rapporten med handlingsid: Ks 
2020.3615 samt tillhörande missivskrivelse med handlingsid: Ks 2020.3616. 

Ordförande föreslår vidare att rapporten skickas till kommunstyrelsen och 
familjenämnden för yttrande senast 2021-02-01 samt till kommunfullmäktige 
för kännedom.

Ordförande föreslår slutligen att inget pressmeddelande skickas ut gällande 
denna granskning men att hon kommer skicka ut rapporten för info till 
kommunstyrelsen och familjenämnden efter dagens sammanträde.

Beslutsgång
Efter ställd proposition beslutar revisorerna enligt Ulla-Christina Lindbergs 
förslag.
_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
Familjenämnden
Kommunfullmäktige för kännedom
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1 Inledning 

Vi har av Tomelilla kommuns revisorer fått i uppdrag att granska rutinerna för 
kommunstyrelsens och familjenämnden ärendehantering. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2020. 

Ärendeprocessen i nämnderna utgör en väsentlig del av det demokratiska arbetet i en 
kommun. Ärendena behöver beredas utförligt och enligt flera regelverk. 
Tjänsteskrivelserna behöver täcka in samtliga relevanta frågor samtidigt som de inte 
får bli för invecklade. Det är vidare av vikt att rätt instans fattar beslutet i ärendet samt 
att det framgår tydligt av protokollen vilket beslut som fattats och på vilket underlag.  

Ovanstående har uppmärksammats i revisorernas risk- och väsentlighetsanalys. 

1.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 

Granskningen syftar till att bedöma om familjenämnden och kommunstyrelsen har en 
ändamålsenlig ärendeprocess. 

Syftet har uppnåtts genom att nedanstående revisionsfrågor har besvarats. 

• Finns ändamålsenliga riktlinjer och rutiner för ärendeprocessen? 

• Finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning mellan förtroendevalda och 
tjänstepersoner inom ärendeprocessen? 

• Ges tillräcklig tid till att bereda ärendena inför arbetsutskottet? Hålls 
beredningsmöten? 

• Finns en tillräcklig grad av styrning och formalisering av beslutsunderlagens 
utformning och innehåll? 

• Finns rutiner som säkerställer att beslut fattas på rätt nivå? 

• Innehåller protokollen de uppgifter som krävs enligt lag? 

• Innehåller protokollen tillräcklig information? 

• Har ärendeprocessen i ett urval av ärenden (stickprov) genomförts i enlighet 
med gällande regelverk och på ett ändamålsenligt sätt? 

Granskningen omfattar den politiska ärendeprocessen, från initiering till 
beslutsfattande. Hanteringen av ärenden som hanteras av förvaltningen genom 
delegation granskas inte. Dokumenthantering (diarieföring och arkivhållning) är inte 
föremål för granskning 

Granskningen avser kommunstyrelsen och familjenämnden.  

1.2 Revisionskriterier 

Vi har utgått från nedanstående revisionskriterier 

• Kommunallagen 
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• Fullmäktigebeslut, såsom reglementen och arbetsordningar 

• Delegationsordningar 

1.3 Metod 

Granskningen har genomförts genom intervjuer, dokumentstudier och 
stickprovsgranskning. Intervjuer har genomförts med nämndens respektive styrelsens 
presidium, skolchef, socialchef och kanslichef.  

Ett antal dokument har granskats, t.ex. protokoll, beslutsunderlag, mall för 
tjänsteskrivelse, delegationsordningar och reglementen mm. 

Ett stickprov av ärenden har tagits ut för att granska handläggningen av ärendet. Syftet 
med stickprovsgranskningen har varit att bedöma om handläggningen av ärendet har 
genomförts i enlighet med gällande regelverk och i övrigt på ett ändamålsenligt sätt. 

Rapporten är faktakontrollerad av intervjuade tjänstepersoner. 

2 Resultat av granskningen 

2.1 Organisering 

Kanslienheten inom kommunledningskontoret kan sägas utgöra navet i 
ärendehanteringen. Enheten har en viktig roll i arbetet och samlar kommunens 
expertkunskap. I Tomelilla kommun är nämndadministrationen centraliserad, alla 
nämndsekreterare finns samlade på kanslienheten. Denna personal hanterar alla 
politiska instanser i kommunen. Till sitt förfogande gällande ärende- och 
dokumenthantering har enheten tre nämndsekreterare och enhetens chef, 
kanslichefen. Kanslichefen är sekreterare i kommunstyrelsen, kommunstyrelsens 
arbetsutskott och i fullmäktige. Sekreterarskapet i familjenämnden upprättas av en av 
kanslienhetens nämndsekreterare.  

Samtidigt som nämndadministrationen, en viktig del i ärendehanteringen, är 
centraliserad är många andra uppgifter decentraliserade. Personal inom alla 
verksamheter har till uppgift att vid behov upprätta underlag om frågor i vilka de är 
specialiserade. 

2.2 Rutiner och arbetssätt 

Både kommunstyrelsen och familjenämnden saknar dokumenterade rutiner för 
ärendehanteringsprocessen.  

Det har tagits fram en manual för hur protokoll tas fram i kommunen. Av dokumentet 
framgår en beskrivning av de fasta rubrikerna i ett protokoll och vad som ska framgå 
under respektive rubrik. Vidare finns en mall för tjänsteskrivelse med fasta rubriker. 
Utöver de sedvanliga rubrikerna finns sådana under vilka förslagets ekonomiska 
konsekvenser, barnperspektivet och miljöperspektivet ska analyseras. Kanslienheten 
genomför interna utbildningar för handläggare i kommunen om mallen och vad 
handläggaren bör tänka på i upprättandet av skrivelser. Kanslichefen går igenom och 
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korrigerar vid behov skrivelser som ska upp för behandling i kommunstyrelsen och 
fullmäktige. De intervjuade politikerna anser att underlagen generellt håller god kvalitet.  

Då det saknas skriftliga beskrivningar över rutiner har intervjuer genomförts för att 
kartlägga arbetssätten i de två granskade nämnderna.  

2.2.1 Arbetssätt inom familjenämnden 

Till familjenämnden och kommunstyrelsen finns organ för beredning. Familjenämnden 
har två utskott med uppdrag att bereda ärenden till nämnden, individ- och 
familjeutskottet och utbildningsutskottet. Det förra bereder ärenden inom individ- och 
omsorgsverksamheten och fattar beslut på delegation främst i individärenden inom 
socialtjänsten. Utbildningsutskottet bereder ärenden inom skola- och 
barnomsorgsverksamheten. Ordförandeskapet i utskotten delas mellan ordförande och 
förste vice ordförande i nämnden. Nämndsordförande är ordförande i individ- och 
familjeutskottet och nämndens förste vice ordförande är ordförande i 
utbildningsutskottet. Av våra intervjuer lyfts utmaningarna med denna lösning som vi 
förstår inte upplevs som optimal. En stor del av ärendena på nämnden gäller 
skolverksamheten och bereds av utbildningsutskottet, ett utskott i vilket 
nämndsordförande inte deltar eller har någon egentlig insyn. Det krävs därför 
omfattande kommunikation mellan ordförande och förste vice ordförande i nämnden för 
att få till en helhet i nämndens ärendehanteringsprocess.  

En annan utmaning som lyfts fram i våra intervjuer är att majoriteten i nämnden inte har 
majoritet i utskotten, något som det framförs verkar menligt på utskottens förmåga att 
bereda ärenden.  

Inför familjenämndens utskott sker ett beredningsmöte på vilket ordföranden och förste 
vice ordförande i nämnden deltar. Från förvaltningens sida deltar skolchef, socialchef 
och nämndsekreterare. Beredningsmötena hålls direkt efter nämndens möte, dvs. cirka 
två veckor innan själva utskottsmötena. Vid den tidpunkten finns inte färdiga underlag 
utan mötena handlar mer om att identifiera vilka ärenden som ska tas upp på 
dagordningen och för vilka underlag ska tas fram.  

När det gäller ansvarsfördelning framför de intervjuade att roll- och ansvarsfördelning 
mellan förtroendevalda och tjänstepersoner är tydlig och respekteras.  

Av våra intervjuer och genomgång av protokoll framgår att det finns problem med att få 
fram underlagen till familjenämndens sammanträden i tid. Detta leder till att underlagen 
inte publiceras i Netpublicator i god tid inför mötet. Det blir därmed svårt för 
ledamöterna att ta del av och läsa underlagen i god tid inför mötet. Av våra intervjuer 
framgår att nämndsekreteraren får lägga tid på att inför utskick hos handläggarna 
begära in underlagen. 

2.2.2 Arbetssätt inom kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen har ett utskott, arbetsutskottet. Det är kommunstyrelsens förste vice 
ordförande som är ordförande i arbetsutskottet. På samma sätt som familjenämnden 
kräver lösningen inom kommunstyrelsen mycket kommunikation mellan ordförande och 
förste vice ordförande.  
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Inom kommunstyrelsen hålls två beredningar varje månad, en beredning inför 
arbetsutskottet och ett inför kommunstyrelsen. Beredningsmötena hålls cirka en vecka 
innan sammanträdena. På beredningsmötena deltar hela presidiet, kommundirektören 
och kanslichefen. Alla har tillgång till ärende- och dokumenthanteringssystemet och 
kan därifrån inför beredningsmötena ta del av dagordning och underlag. Av våra 
intervjuer framgår att vid det här laget finns underlag färdiga till huvuddelen av 
ärendena som föreslås tas upp på utskottet respektive nämnden. Kallelse med 
underlag inför arbetsutskottets sammanträde tillgängliggörs för samtliga ledamöter i 
kommunstyrelsen. I våra intervjuer framförs att detta underlättar utskottsledamöternas 
diskussioner i sina partigrupper inför hanteringen i utskottet. När det gäller 
ansvarsfördelning framför de intervjuade att roll- och ansvarsfördelning mellan 
förtroendevalda och tjänstepersoner är tydlig och respekteras.  

2.2.3 Bedömning 

Vi bedömer att det finns en styrning och formalisering av beslutsunderlagens 
utformning och innehåll genom mallen för tjänsteskrivelse. Likaså görs bedömningen 
att det finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning mellan förtroendevalda och 
tjänstepersoner inom ärendeprocessen i de båda nämnderna. 

Vi bedömer att familjenämnden inte har ändamålsenliga rutiner för ärendeprocessen 
Detta då det nästan helt saknas skriftliga processbeskrivningar, riktlinjer och rutiner. 
Vidare finns brister i det praktiska arbetssättet. Bland annat bedömer vi att 
beredningsmötena hålls alltför långt innan sammanträdena för att de ska vara riktigt 
effektiva. Vi det laget beredningsmötena hålls finns inte mycket till underlag att ta del 
av och lämna synpunkter på.    

Vi bedömer att kommunstyrelsen förvisso saknar skriftliga rutiner och riktlinjer men att 
det praktiska arbetssättet som framkommit av intervjuerna bedöms som 
ändamålsenliga.  

2.3 Protokollen 

Vi har gått igenom protokoll för både familjenämnden och kommunstyrelsen. Av de 
granskade protokollen framgår bland annat vilka förslag som lagts fram, 
propositionsordning, vilka beslut som fattats med mera på ett tydligt sätt. I något fall 
hade reservationer lämnats och det framgick också av protokollet. Vidare framgår det 
tydligt vilka handlingar som har utgjort beslutsunderlag. Handlingens namn och 
identifikationsnummer anges i protokollet. Läsaren kan därför lätt hitta dokumentet i 
ärende- och dokumenthanteringssystemet. 

2.3.1 Bedömning 

Vi bedömer att protokollen innehåller de uppgifter som krävs enligt kommunallagen och 
innehåller tillräcklig information. Det är positivt att underlagens identifikationsnummer 
anges i protokollet.  
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2.4 Stickprovet 

2.4.1 Familjenämnden 

2.4.1.1 Uppföljning av intern kontrollplan Barn- och utbildningsverksamheten 2019 

I detta ärende presenterade förvaltningen resultatet av genomförda kontroller som 
nämnden hade beslutat om i intern kontrollplanen för 2019. Som underlag finns en 
tjänsteskrivelse. Till skrivelsen finns en bilaga som utförligt beskriver resultatet av en 
kontroll. För övriga kontroller görs dock bara hänvisningar till andra skrivelser som 
nämnden tidigare tagit del av inom ramen för andra ärenden, t.ex. 
kvalitetsuppföljningen.   

Ärendet togs upp direkt på familjenämnden och ärendet anmäldes till sammanträdet 
efter det att kallelse med dagordning hade publicerats. Tjänsteskrivelsen upprättades 
fyra dagar innan sammanträdet, dvs. efter det att övriga handlingar publicerats. 

2.4.1.2 Förstärka arbetsformen mellan vuxenutbildning och näringslivet 

Detta ärende är en redovisning av genomförandet av ett fullmäktigeuppdrag att 
förstärka arbetsformen mellan vuxenutbildning och näringslivet. I en tjänsteskrivelse 
presenterades hur arbetet skulle utvecklas.  

Ärendet togs upp direkt på familjenämnden med tjänsteskrivelse som underlag. 
Familjenämnde beslutade att ta till sig informationen och därmed avslutades ärendet i 
familjenämnden. 

2.4.1.3 Informationsärende - Ordförandebeslut om tillfällig höjning av försörjningsstöd 
för familjer med gymnasieelever 

Ordförande i familjenämnden beslutade den 6 april att genomföra en tillfällig ändring i 
riktlinjerna för ekonomiskt bistånd. Detta kopplat till situationen med Coronapandemin. 
Av själva beslutet framgår varför det var angeläget och vad förändringen hade för 
ekonomiska konsekvenser. Av nämndens delegeringsordning framgår att ordförande 
har rätt att ta ordförandebeslut i brådskande ärenden. Vidare framgår att sådana beslut 
ska anmälas till nämnden.  

Ärendet i nämnden är en information om ordförandebeslutet. Beslutet togs den 6 april 
men kom inte upp som information på nästkommande nämndsmöte den 24 april utan 
först på mötet den 29 maj.  

2.4.1.4 Lokalinvesteringar 2021 

Ärendet gäller förslag till investeringsberedningen om lokalinvesteringar. Som underlag 
fanns en tjänsteskrivelse med förslaget att totalt 6 mkr skulle anslås för utredning och 
projektering av investeringsprojekt. Tjänsteskrivelsen redogör på ett tydligt sätt behovet 
av investeringar i lokaler, bland annat utifrån nämndens skolorganisationsutredning.  

Ärendet togs upp direkt på familjenämnden. Handlingar i ärendet lades ut till 
ledamöterna dagen innan sammanträdet.   
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2.4.1.5 Ekonomisk uppföljning Familjenämnden till och med juli 2020 

Ärendet gäller redovisning av nämndens ekonomi till och med juli. En skrivelse togs 
fram av förvaltningen som underlag för informationen till nämnden.  

Ärendet togs upp direkt på familjenämnden utan att ha beretts av ett utskott. 
Underlaget som tagits fram av förvaltningen publicerades för ledamöterna dagen innan 
nämndens sammanträde den 28 augusti.  

2.4.2 Kommunstyrelsen 

2.4.2.1 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedel och foder 

I detta ärende hade fullmäktige att fastställa taxa som tillämpas inom Ystad-
Österlenregionens miljöförbund. Förbundsdirektionen hade godkänt ett förslag till 
reviderad taxa gällande kontroll inom livsmedel och foder och hade överlämnat det till 
medlemskommunernas fullmäktigeförsamlingar för fastställelse. Som underlag till 
direktionens beslut fanns en tjänsteskrivelse som underlag.  

I Tomelilla kommun bereddes ärendet först i kommunstyrelsens arbetsutskott, sedan i 
kommunstyrelsen för slutligt avgörande i fullmäktige. Underlagen utgjordes till 
kommunstyrelsen utgjordes av direktionens protokoll och den nya taxan. I 
kommunstyrelsens hantering togs inte förbundets tjänsteskrivelse med och det 
upprättades inte heller någon egen. Av våra intervjuer framförs att text från 
tjänsteskrivelsen finns i direktionens protokoll. Det kan dock konstateras att det av 
dessa underlag inte framgår någon egentligen analys av de föreslagna förändringarna 
eller tydlig information vilka exakt de är.  

2.4.2.2 Svar på motion om att använda artificiell intelligens för att upptäcka läs- och 
skrivsvårigheter hos våra elever 

Detta ärende gäller en motion inom skolans område som upprättades i april 2019. När 
motionen anmäldes tog fullmäktige i maj beslut att ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
bereda svar. Inom kommunstyrelsen togs ärendet upp i arbetsutskottet som beslutade 
att ge förvaltningen i uppdrag att bereda motionen. Det blev skolchefen som fick ta 
fram en tjänsteskrivelse med förslag på svar. Skrivelsen togs upp i kommunstyrelsens 
arbetsutskott som beslutade att remittera ärendet till familjenämnden. Familjenämnden 
behandlade ärendet och beslutade att ställa sig bakom förvaltningens förslag och 
lämnade ärendet vidare till kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommunstyrelsen fick 
sedan ärendet på sitt bord i slutet på februari 2020. I slutet på mars nästan ett år efter 
att motionen väcktes kunde fullmäktige avgöra ärendet.   

2.4.2.3 Program för uppföljning av privata utförare 

Varje kommun ska enligt kommunallagen ha ett program för uppföljning av privata 
utförare. Programmet ska revideras varje mandatperiod. Med en tjänsteskrivelse och 
ett förslag på reviderat program som grund bereddes ärendet först i kommunstyrelsens 
arbetsutskott, sedan kommunstyrelsen för slutligt avgörande i fullmäktige. Underlagen 
håller god kvalitet. 
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2.4.2.4 Uppdrag att arbeta fram landsbygds- och tätortsprogram 

Kommunstyrelsens ordförande initierade i detta ärende genom att skriva fram ett 
förslag till kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta ett 
landsbygds- och tätortsprogram. Med ordförandens skrivelse och förslag som grund 
bereddes ärendet först i kommunstyrelsens arbetsutskott, sedan i kommunstyrelsen för 
slutligt avgörande i fullmäktige. Underlagen håller god kvalitet. 

2.4.2.5 Tomtpriser för energineutrala bostäder 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslog i detta ärende en reducering av tomtpriset för de 
köpare som på marken bygger en energineutral bostad. Som underlag fanns en 
tjänsteskrivelse upprättad av bygglovschefen. Tjänsteskrivelsen beskriver på ett tydligt 
sätt både fördelarna med en sådan reducering och vad kostnaden beräknades bli för 
kommunen.  

Samhällsbyggnadsnämndens förslag bereddes först i kommunstyrelsens arbetsutskott, 
sedan i kommunstyrelsen för slutligt avgörande i fullmäktige. 

2.4.3 Bedömning 

Vi bedömer att processen i familjenämndens stickprovsärenden har genomförts i 
enlighet med gällande regelverk men inte på ett ändamålsenligt sätt. Vi grundar vår 
bedömning på att det i tre av de fem granskade ärendena hade ärendet antingen 
anmälts efter att ordinarie utskick hade skett eller hade handlingarna inte publicerats i 
Netpublicator i god tid inför mötet. Detta försvårar för ledamöterna att kunna sätta sig in 
i ärendena inför mötet. Vidare hade inget av ärendena beretts av ett utskott. Likaså 
anser vi att ordförandebeslutet borde ha tagits upp direkt på nästkommande 
nämndsmöte.  

Kommunstyrelseärendena som granskats bedöms ha genomförts i enlighet med 
gällande regelverk och på ett ändamålsenligt sätt förutom motionsärendet. Vi anser att 
en skriftlig rutin för hanteringen av motioner bör upprättas. Utgångspunkten bör vara att 
den nämnd som ansvarar för den verksamhet som motionen avser remitteras motionen 
av fullmäktige. På detta sätt förenklas och förkortas processen.  

Vi bedömer att det finns rutiner som säkerställer att beslut fattas på rätt nivå. Detta då 
samtliga av de granskade ärendena i stickprovet avgjordes av rätt instans.  

3 Slutsats och rekommendationer  

Vår sammanfattande bedömning är att familjenämnden inte har en ändamålsenlig 
ärendeprocess. Vi grundar vår bedömning på att nämnden inte har ändamålsenliga 
rutiner för ärendeprocessen. Detta då det nästan helt saknas skriftliga 
processbeskrivningar, riktlinjer och rutiner. Vidare finns brister i det praktiska 
arbetssättet. Vi bedömer att processen i familjenämndens stickprovsärenden har 
genomförts i enlighet med gällande regelverk men inte på ett ändamålsenligt sätt. 

Vår sammanfattande bedömning gällande kommunstyrelsen är att den har en 
ändamålsenlig ärendeprocess. Vi grundar vår bedömning på att styrelsen förvisso 
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saknar skriftliga rutiner och riktlinjer men att det praktiska arbetssättet, som 
framkommit av intervjuerna och stickprovsgranskningen, bedöms som ändamålsenliga.  

 

3.1 Rekommendationer 

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen och 
familjenämnden  

— Dokumentera en processbeskrivning med tillhörande rutin för viktigare moment för 
ärendehanteringsprocessen 

— Vidare rekommenderas familjenämnden säkerställa rutinerna för utskick av 
handlingar så att nämnd och utskott får ta del av dem i god tid innan mötet. 

 

Datum som ovan 

KPMG AB 

Fredrik Ottosson  Lars Jönsson 
Certifierad kommunal revisor  Certifierad kommunal revisor 

 

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat 
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och 
informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta 
dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i 
tryckfrihetsförordningen. 
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens utbildningsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 januari 2021

Justerandes sign

Fnuu § 2 Dnr FN 2020/127

Yttrande - Revisorernas granskning av 
ärendeprocessen i kommunstyrelsen och 
familjenämnden

Familjenämndens utbildningsutskotts beslut
Familjenämndens utbildningsutskott beslutar föreslå familjenämnden att 
svara revisionen enligt förvaltningens förslag till yttrande.

Ärendebeskrivning
”Revisorerna i Tomelilla kommun har den 26 november 2020 överlämnat en 
granskning av ärendeprocessen till kommunstyrelsen och familjenämnden för 
yttrande. Yttrandet ska vara revisorerna till handa senast den 1 februari 2021. 
Till följd av granskningen har revisorerna lämnat följande 
rekommendationer:

- Dokumentera en processbeskrivning med tillhörande rutin för viktigare 
moment för ärendehanteringsprocessen

- Vidare rekommenderas familjenämnden säkerställa rutinerna för utskick 
av handlingar så att nämnd och utskott får ta del av dem i god tid innan 
mötet

Förvaltningen avger, genom skolchef Johan Holmqvist, följande 
yttrande gällande familjenämnden:

Förvaltningen konstaterar att revisorernas sammanfattande bedömning är att 
det saknas ändamålsenliga rutiner gällande familjenämndens ärendeprocess. 
Revisorerna påpekar att det saknas skriftliga riktlinjer och rutiner. Vidare 
konstaterar revisionen att beredningsmöten inför familjenämnden hålls 
alltför långt innan sammanträdet.

Kanslienheten har redan påbörjat arbetet med att ta fram en rutin för 
ärendehanteringsprocessen för samtliga nämnder inklusive familjenämnden. 
Detta är ett tämligen omfattande arbete eftersom det finns en lång rad olika 
typer av ärenden som hanteras på lika många olika sätt. Rutinen kommer att 
vara klar under första halvåret 2021.  
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens utbildningsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 januari 2021

Justerandes sign

§ 2 forts.

Familjenämnden har likt övriga nämnder sett över beredningsrutinerna och 
har skjutit fram sina nämndberedningar, från och med december månad 
2020, så att dessa ligger närmre sammanträdet. Detta för att ett mer färdigt 
underlag ska kunna vara på plats till beredningsmötet. Det kommer även 
framgent vara så att vissa handlingar inte kommer att kunna tas fram till 
beredningsmötet, exempelvis ärenden som löper med parallella tidplaner – 
budgetärenden och ärenden där nationell data/statistik är avgörande för 
ärendets hantering. Sammanfattningsvis är vår bedömning att den nya 
rutinen för ärehanteringsprocessen samt förändrad beredningsprocess 
kommer att svara mot de brister som revisionen påpekat i sin granskning.  

Ekonomiska konsekvenser
Att ta fram en ny rutin medför en betydande arbetsinsats, men när rutinen 
väl är färdig kan den förhoppningsvis bidra till en viss effektivisering.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att frågan berör barnperspektivet nämnvärt. 

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att frågan berör miljöperspektivet nämnvärt.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar svara revisionen enligt förvaltningens förslag till 
yttrande.

Beslutsunderlag
Förslag till yttrande - revisionens granskning av ärendeprocessen, 
handlingsid: Fn 2021.61.
Rapport - Granskning av ärendeprocessen, handlingsid: Fn 2020.3755.
Missiv Ärendeprocessen Tomelilla kommun, handlingsid: Fn 2020.3754. 
Revisorerna § 55/2020 - Revisorernas granskning av ärendeprocessen i 
kommunstyrelsen och familjenämnden, handlingsid: Fn 2020.3753.

Förslag till beslut under sammanträdet
Per-Olof Örnsved (SD) och Roger Persson (S) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag.
_________

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, 273 80 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 18 januari 2021

Sammanställning anmälda kränkande 
behandling  och skolinspektionsärenden 
2020 i Barn och utbildningsverksamheten

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar lägga rapporten till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Barn och utbildningsverksamheten gör inom ramen för sitt systematiska 
kvalitetsarbete en sammanställning av antalet inkomna anmälningar av kränkande 
behandling till Familjenämnden under året 2020. Då det systematiska kvalitetsarbetet 
har lagts om inför 2021 kommer nämnden få en analys av arbetet kring kränkande 
behandling i kvalitetsrapporten i november varje år under rubriken Normer och 
värden. Nämnden kommer under året få antalet inkomna anmälningar under 
anmälningsärenden varje månad. Familjenämnden har i nulägeskartan fått 
information om läget 2020. 

Barn och utbildningsverksamheten redovisar även inkomna anmälningar till 
Skolinspektionen under 2020. Dessa kommer att ingå i anmälningsärendena under 
2021.

Kränkande behandling, inkomna anmälningar
2020 Flickor Pojkar

Byavångsskolan 13 19

Lindesborgsskolan 6 11
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Smedstorps skola 0 3

Odenslundsskolan 0 1

Brösarps skola 1 5

Kastanjeskolan 11 9

Förskolor 0 2

Inkomna skolinspektionsärende under 2020
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 (lämnades till Tomelilla kommun för utredning, inga åtgärder)

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

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

Odenslundsskolan 2020:5621 Klagomål gällande tillsyn (lämnades till Tomelilla 
kommun för utredning, inga åtgärder)

Ekonomiska konsekvenser
Ej tillämpligt

Barnperspektivet
Att skola och förskola följer de lagar och regler som finns är en garant för att 
barn/elever får den utbildning de har rätt till.

Miljöperspektivet
Ej tillämpligt

Uppföljning
Följs upp kontinuerligt i Barn och utbildningsverksamhetens systematiska 
kvalitetsarbete.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, biträdande skolchef Ulrika Ahrlin, 2021-01-18
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Barn och utbildning

Ulrika Ahrlin

Biträdande skolchef

Beslutet skickas till:

Biträdande skolchef Ulrika Ahrlin
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tomelilla.se 
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

Tomelilla kommun, Barn och utbildning, Gustafs Torg 16, 273 80 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 18 januari 2021

Anmälan till huvudman kränkande 
behandling 10 dec - 31 dec 2020 samt 
skolinspektionsärenden

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

10 december – 31 december Flickor Pojkar

Byavångsskolan 0 3

Lindesborgsskolan 0 0

Smedstorps skola 0 0

Odenslundsskolan 0 0

Brösarps skola 0 0

Kastanjeskolan 1 1

Förskolor 0 0
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Summa 1 4

Skolinspektionsärende
Kastanjeskolan 2020:3407, Rätt till stödinsatser och rätt till utbildning 
(pågående)
Smedstorps skola 2020:5707 Kränkande behandling (avslutat med anmärkning 
gällande att skolpersonal ej anmält en händelse till rektor, skolinspektionen 
finner bristen mindre allvarlig)

Ekonomiska konsekvenser
Ej tillämpligt

Barnperspektivet
Att skola och förskola följer de lagar och regler som finns är en garant för att 
barn/elever får den utbildning de har rätt till.

Miljöperspektivet
Ej tillämpligt

Uppföljning
Följs upp kontinuerligt i Barn och utbildningsverksamhetens systematiska 
kvalitetsarbete.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Ulrika Ahrlin biträdande skolchef, 2021-01-18

Barn och utbildning

Ulrika Ahrlin

Biträdande skolchef
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Beslutet skickas till:

Familjenämnden
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Kvalitetsrapport 
Skolledningen hade en digital temadialog under december kring samverkan mellan 
förskola/skola och hem samt barns/elevers ansvar och inflytande. Detta redovisas till 
nämnden genom denna kvalitetsrapport, som är en del av huvudmannens uppföljning av 
de nationella målen och även ett underlag inför nulägeskartan som används för det 
kommunala målarbetet.

Förskola/skola och hem
Styrdokument

Skollagen 4 kap

Enhetsnivå

4 §   Sådan planering, uppföljning och utveckling av utbildningen som anges i 3 § ska 
genomföras även på förskole- och skolenhetsnivå.

Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under medverkan av lärare, förskollärare, övrig 
personal och elever. Barn i förskolan, deras vårdnadshavare och elevernas vårdnadshavare ska 
ges möjlighet att delta i arbetet.

Rektorn ansvarar för att kvalitetsarbete vid enheten genomförs enligt första och andra styckena. 

Allmänt om vårdnadshavares inflytande över utbildningen i vissa skolformer och i fritidshemmet

12 §   Vårdnadshavare för barn i förskolan och för elever i förskoleklassen, grundskolan, 
grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och fritidshemmet ska erbjudas möjlighet till 
inflytande över utbildningen.

Forum för samråd

13 §   Vid varje förskole- och skolenhet ska det finnas ett eller flera forum för samråd med 
barnen, eleverna och de vårdnadshavare som avses i 12 §. Där ska sådana frågor behandlas som 
är viktiga för enhetens verksamhet och som kan ha betydelse för barnen, eleverna och 
vårdnadshavarna.

Inom ramen för ett eller flera sådana forum som avses i första stycket ska barnen, eleverna och 
vårdnadshavarna informeras om förslag till beslut i sådana frågor som ska behandlas där och ges 
tillfälle att komma med synpunkter innan beslut fattas.

Rektorn ansvarar för att det finns forum för samråd enligt första stycket och för att 
informations- och samrådsskyldigheten enligt andra stycket fullgörs.

Lpfö18 2.4

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och
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mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen.
Riktlinjer

Förskollärare ska ansvara för att:

 utvecklingssamtalets innehåll, utformning och genomförande överensstämmer med

de nationella målen, och

 vårdnadshavare ges möjlighet att vara delaktiga i utvärderingen av utbildningen.

Arbetslaget ska:

 ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen,
 vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar

för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande,

 föra fortlöpande samtal med barns vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling

och lärande samt genomföra utvecklingssamtal, och

 hålla sig informerade om barns personliga omständigheter med respekt för barnens

integritet.

 Lgr 11 2.4

Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa 
möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande.

Riktlinjer

Alla som arbetar i skolan ska:

 samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla skolans 
innehåll och verksamhet.

Läraren ska:

 samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om elevens skolsituation, trivsel 
och kunskapsutveckling, och

 hålla sig informerad om den enskilda elevens personliga situation och iaktta respekt för 
elevens integritet.

Nuläge och bedömning

Den pedagogiska personalen som arbetar närmast barn och elever är länken till hemmen, en tät 
och god kommunikation är förutsättningar för god samverkan, samtliga enheter arbetar för att 
stärka denna.

De formella samtalen som krävs för at uppfylla skollagens krav genomförs, det sker i nuläget 
både fysiska och digitala möten. På förskolan sker inskolningssamtal (i samband med placering), 
efterinskolningssamtal (några veckor efter placeringen), utvecklingssamtal (varje år), 
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föräldramöten och de flesta förskolor har aktiva föräldraråd (samråd). I skolan sker 
utvecklingssamtal (varje termin), föräldramöten, och flera skolor har föräldraråd (samråd).

Nya sätt att kommunicera med förskolan genom lärplattform (Tyra) där vårdnadshavare kan följa 
verksamheten varje dag gör att traditionella föräldramötens där pedagoger visar hur förskolan 
arbetar inte längre är lika relevanta. Mycket av den övriga informationen går också genom

lärplattformen som anses fungera väldigt väl. Tamburmötena varje dag med vårdnadshavarna är 
en viktig del av kommunikationen. Familjekvällar och fixarkvällar är uppskattade inslag under 
året.

Skolorna kommunicerar med vårdnadshavarna genom lärplattform (Infomentor), i skolan finns 
inte tamburmötena kvar och det betyder att vårdnadshavarna och pedagogerna i skolan har färre 
kontakter med varandra. Fritidspersonalen träffar vårdnadshavarna i större utsträckning men 
även här sjunker det med stigande ålder på eleverna. På högstadiet kan kontakten begränsa sig till 
ett utvecklingssamtal per termin. Det är därför viktigt att utvecklingssamtalen utgår från hur 
skolan bäst kan stödja både elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling. Ibland upplevs 
vårdnadshavarna mer intresserade av elevens sociala situation i skolan medan pedagogerna 
fokuserar på kunskapsutvecklingen. Skolorna har även andra former av möten för att ge 
vårdnadshavare insyn i verksamheten, till exempel öppet hus, kvällsundervisning och 
regelbundna rektorsbrev. 

I samtal angående barn och elevers behov av stöd kan det särskilt under de tidiga åren vara svårt 
för vårdnadshavare att förstå och acceptera sitt barns behov och samtal för att motivera 
vårdnadshavare att söka hjälp externt (t.ex. BUP) genomförs i högre grad.

Pedagoger upplevs ibland osäkra och obekväma att ta de svåra samtalen med vårdnadshavare, 
detta kan leda till missförstånd som ibland leder till missnöje eller kritik. Rektors kommunikation 
är av vikt och flera rektorer poängterar vikten av att vara ödmjuk, lyssna och att hellre informera 
för mycket än för litet, svara på mail samt att vara tillgänglig för vårdnadshavares synpunkter.

Verksamheterna upplever att de har svårare att nå vårdnadshavare med annat modersmål. Olika 
strategier provas men ytterligare arbete krävs. 

Utvecklingsområden

Föräldramötena måste göras mer angelägna för att vårdnadshavare ska komma, eventuellt är ett 
mer tematiskt upplägg mer attraktivt. Pedagoger är i behov av kompetensutveckling kring 
kommunikationen med vårdnadshavare både kring undervisning (gällande balans mellan vad 
vårdnadshavare önskar veta och vad som pedagoger vill förmedla, arbetslag behöver även uppåt i 
åldrarna känna till elevernas sociala situation) och svåra samtal. Verksamheten behöver förbereda 
vårdnadshavare på hur kommunikationen förändras under barnets/elevens utbildning. Det finns 
ett behov av att stärka banden mellan skolan och vårdnadshavarna i de högre åldrar, 
kommunikation kring undervisningen är väsentlig men även kring elevernas sociala situation i 
skolan. Att nå ut till vårdnadshavare med annat modersmål är också ett utvecklingsområde.

Elevers/barns inflytande och ansvar
Styrdokument
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Skollagen 4 kap 

Allmänt om barnens och elevernas inflytande

9 §   Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta 
aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör 
dem.

Informationen och formerna för barnens och elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder 
och mognad.

Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras 
inflytande över utbildningen. Elevernas och deras sammanslutningars arbete med 
inflytandefrågor ska även i övrigt stödjas och underlättas.

I 6 kap. 17 och 18 §§ arbetsmiljölagen (1977:1160) finns bestämmelser om elevskyddsombud.

Elevernas arbete med frågor av gemensamt intresse

10 §   Elevföreträdare och övriga elever ska ges tillfälle att under skoltid behandla frågor av 
gemensamt intresse.

Ledighet och kompensation för elevföreträdare

11 §   Av 6 kap. 18 § arbetsmiljölagen (1977:1160) följer att en elev som har utsetts till 
elevskyddsombud ska få den ledighet från skolarbetet som behövs för uppdraget. Detsamma ska 
gälla en elev som har utsetts till elevrådsrepresentant eller som har annat uppdrag att företräda 
andra elever i frågor om utbildningen.

Elevskyddsombud, elevrådsrepresentant och andra elevföreträdare ska erbjudas kompensation 
för den undervisning som de går miste om på grund av uppdraget.

Lpfö 18 2.3

Barns delaktighet och inflytande

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är.
Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna
handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De
behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund
för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen.

Mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

 intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin
situation,

 förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
 förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut

i enlighet med dem.
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Riktlinjer

Förskollärare ska ansvara för att varje barn:

 får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.

Arbetslaget ska

 främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
 respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt
 säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck

i utbildningen,

 främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,
 säkerställa att alla barn får lika stort inflytande över och utrymme i utbildningen

oavsett könstillhörighet, och

 förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter
som gäller i ett demokratiskt samhälle.

Lgr 11 2.3

Elevernas ansvar och inflytande

De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla 
elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del 
i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. 
Informationen och formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. 
Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras 
inflytande över utbildningen.

Mål

Skolans mål är att varje elev:

 genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt 
lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

 visar respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra elever som en del av det 
gemensamma ansvaret för arbetsmiljön på skolan,

 successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, 
och

 har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i 
demokratiska former.

Riktlinjer
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Alla som arbetar i skolan ska:

 främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala, kulturella 
och fysiska skolmiljön.

Läraren ska:

 utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt 
arbete i skolan,

 svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och 
undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och 
mognad,

 verka för att eleverna oberoende av könstillhörighet får ett lika stort inflytande över och 
utrymme i undervisningen,

 svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer,
 tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen, och
 förbereda eleverna för delaktighet och medansvar och för de rättigheter och skyldigheter 

som präglar ett demokratiskt samhälle.

Nuläge och bedömning

På förskolan sker observationer och tolkning av små barns beteende för att tyda vad de blir 
engagerade i och vilka metoder som ger lärande. På någon förskola finns barnråd för de äldre 
barnen och beslut kring aktivitet kan i barngruppen tas emellanåt genom demokratisk 
omröstning. På någon förskola är barnen med på sitt utvecklingssamtal för att ge sin bild av 
förskolan. 

På fritids och skolan finns elevråd, fritidsråd och olika påverkansråd. Dessa fungerar inte 
tillfredställande, det är svårt för eleverna att engagera sig i samtliga frågor som dyker upp. Det 
finns även risk att det alltid är samma elever som får inflytande. Diskussion kring rådens fasta 
form diskuteras av skolledningen, är formen daterad? Kanske borde det vara möjligt att under en 
kortare tid engagera sig som elev för en fråga, driva denna och sedan kunna avsluta sitt 
engagemang. 

Skolledningen lyfter även behovet av pedagogiska planeringar där elevernas inflytande finns 
inplanerat från början, eleverna behöver ges tillfälle att ge läraren feedback på undervisningen. 
Det kan finnas en konflikt mellan här och nu och det förberedande uppdraget att nå målen, till 
exempl. vi vill inte ha läxa. Att ge elever information samtidigt eller före personalen ger ibland 
reaktioner. Det finns ett maktperspektiv kring vem som vet vad när. 

Idag har elever litet inflytande över vilka anpassningar och vilket särskilt stöd som ges.

Utvecklingsområden

Grundläggande frågor kring inflytande behöver diskuteras med eleverna. Analys av vad de ska ha 
inflytande över, hur ska detta märkas och hur det organiseras i framtiden krävs.  Metoder för att 
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ta tillvara elevers upplevelser av särskilt stöd och för att i högre grad systematiskt utvärdera 
undervisningen kan utvecklas.
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens utbildningsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 januari 2021

Justerandes sign

Fnuu § 4 Dnr FN 2020/131

Kvalitetsuppföljning BoU

Familjenämndens utbildningsutskotts beslut
Familjenämndens utbildningsutskott föreslår familjenämnden att lägga 
informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kvalitetsrapporten är en del av huvudmannens uppföljning av de nationella målen, 
Barn och utbildningsverksamhetens systematiska kvalitetsarbete och även ett 
underlag inför nulägeskartan som används för det kommunala målarbetet. 
Rapporten ska ge en bild av nuläget och föreslå eventuella utvecklingsområden. 

Ekonomiska konsekvenser
Ett välfungerande kvalitets- och målarbete ger goda underlag för mål- och 
budgetprocessen.

Barnperspektivet
Ett välfungerande kvalitets- och målarbete ger goda underlag för effektiva 
åtgärder för måluppfyllelse.

Miljöperspektivet
Ett välfungerande kvalitets- och målarbete ger goda underlag för möjligheter 
att ta beslut som gynnar miljön.

Uppföljning
Det systematiska kvalitetsarbetet och målarbetet pågår ständigt och följs upp 
av tillsynsmyndighet, Skolinspektionen, och även i budgetprocessen.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Ulrika Ahrlin biträdande skolchef, handlingsid: Fn 2021.56
”Kvalitetsrapport - Samverkan med hemmet barns elevers ansvar och 
inflytande” handlingsid: Fn 2021.55
________
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens utbildningsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 januari 2021

Justerandes sign

§ 4 forts.

Beslutet skickas till:

Familjenämnden
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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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Internkontrollplan 2021
Verksamhet: Familjenämnden

Risk-
id

Risk
Att en negativ händelse 
inträffar

R
is

kv
är

de

Kontrollmoment
Vad ska granskas?

(Ange tydligt om det är ett 
kontrollmoment eller en 
direktåtgärd.)

Kontrollmetod
Hur ska granskningen utföras?

Omfattning/ 
avgränsning
Hur ska urvalet ske?

Ansvarig
för 
genomförandet 
av granskningen

Rapporteras 
till
Till vem ska 
granskningen 
rapporteras?

Rapporterings-
tidpunkt
När ska granskningen 
rapporteras?

1 Ej fungerande 
samarbete mellan 
IFO och 
förskola/skola vilket 
inte ger 
ändamålsenlig och 
kostnadseffektiv 
verksamhet eller 
lever upp till 
styrdokument

9 Samverkan mellan IFO 
och förskola/skola

Granskning av dokument Samtliga dokument Bitr. skolchef Familjenämnden Helårsuppfölningen 
i februari 2022

2 Ej fungerande 
metoder för att 
främja elevnärvaro 
vilket inte ger 
ändamålsenlig och 
kostnadseffektiv 
verksamhet eller 
lever upp till 
styrdokument.

8 Främjande av 
elevnärvaro.

Granskning av rutiner Samtliga rutiner Chef för 
barn- och 
elevhälsan

Familjenämnden Delårsuppföljningen 
i september 2021

3 Avvikelser 
rapporteras inte 
vilket leder till att 
systematiskt 
kvalitetsarbete 
uteblir.

9 Granska antalet 
inkomna avvikelser i 
verksamhetssystemet 
över tid.

Treserva/Qlicksense Samtliga avvikelser 
inom IFO

Kvalitets-
utvecklare

Familjenämnden Tertial

4 Utebliven eller brist i 
skyddsbedömningen

8 Aktualiseringar och 
anmälningar 

Journalgranskning Samtliga inkomna 
ärenden i en utvald 
månad/tertial

Kvalitetsutve
cklare

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

9 -Antalet genomförda 
ASI-utredningar inom 
vuxen missbruk
- Familjefridsärenden 
följs enligt rutin 
VINR(Våld i nära 
relationer)
-Uppföljningssamtal 
med barn/ungdomar 
med pågående 
insatser det året de 
fyller 18.

Journalgranskning Samtliga nya 
ärenden inom vuxen 
missbruk.

Samtliga 
familjefridsärenden.

Kontrollera samtliga 
barn födda - 03

Kvalitets-
utvecklare

Familjenämnd Tertial

6 Personer i SFI 
fastnar i studier där 
progression uteblir 
för att  uppföljningen 
på individnivå 
brister.  
Konsekvensen blir 
en fördröjning av 
möjligheten till 
självförsörjning.

6 Finns det individuella 
uppföljningar SFI

Stickprov 25 % Kvalitets-
utvecklare

Familjenämnd Tertial

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

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

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

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

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

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

Ansvarig
Ange vem som är ansvarig för att granskningen utförs.

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

Rapporteringstidpunkt
Ange hur ofta granskningen ska utföras och när den ska rapporteras. 
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
18 december 2020

Justerandes sign

Fn § 123 Dnr FN 2020/112

Intern kontrollplan Familjenämnden 2021

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar att punkterna ” Samverkan mellan IFO och 
förskola/skola” och punkten ”främjande av elevnärvaro” i barn och 
utbildnings bruttolista ska tas med i familjenämndens interna kontrollplan.

Familjenämnden beslutar att punkterna 1,5,8 och ”Uppföljning av SFI” enligt 
individ- och familjeutskottets beslut § 204/2020 ska tas med i 
familjenämndens interna kontrollplan.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsverksamheten har tagit fram en bruttolista över risker 
och kontrollpunkter, handlingsid: Fn 2020.3985. På sammanträdet beslutas 
utifrån dessa risker och kontrollpunkter vilka som ska tas med i 
familjenämndens interna kontrollplan.

Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till beslut
Ärendet lämnas till familjenämnden utan förslag på beslut.

Beslutsunderlag
Fnuu § 41/2020, handlingsid: Fn 2020.3942
Bruttolista, handlingsid: Fn 2020.3985

Tidigare behandling
Fnifu § 204/2020, handlingsid: Fn 2020.4024. 
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.

Fnuu § 41/2020, handlingsid: Fn 2020.3942
Ärendet lämnas till familjenämnden utan förslag på beslut.
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
18 december 2020

Justerandes sign

§ 123 forts.

Förslag till beslut under sammanträdet
Ordföranden förslår att familjennämnden beslutar enligt förvaltningens 
förslag (grönmarkerat) i bruttolista, handlingsid. Fn 2020.3985, att punkterna 
”Samverkan/rutiner socialtjänst/skola” och ”Elevfrånvaro arbete med” tas 
med i familjenämndens interna kontrollplan 2021.

Linda Ekelund (V) föreslår bifall till Ewa Carnbrands (M) förslag med de 
ändringarna att punkten ”Samverkan/rutiner socialtjänst/skola” bör ändras 
till ” Samverkan mellan IFO och förskola/skola” och punkten ”Elevfrånvaro 
arbete med” bör ändras till ” främjande av elevnärvaro”

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordföranden att familjenämnden beslutar 
enligt Linda Ekelunds (V) förslag.

_________

Beslutet skickas till:

Biträdande skolchef Ulrika Ahrlin
Socialchef Camilla Andersson
Skolchef Johan Holmqvist
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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 per ansvar enligt tabellen nedan:

Ansvar Budget 2020 Budget 2021 Jmf 2020
Familjenämnden 400 907 414 053 13 146

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

Individ och familj 60 707 62 653 1 946
5010 Ledning Stöd Och Lärande 5 027 5 133 106
5020 Ensamkommande-Hvb -107 107
5030 Barn Och Unga 29 521 30 573 1 052
5060 Försörjning/Vuxenvård 26 266 26 947 681

Politik 690 690 0
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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:

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.    

Ledning Stöd och Lärande är ett centralt ansvarområde. Under detta ansvar ligger ledare, personligt ombud, 
kostnader för system och licenser.  

Ensamkommande HVB (boende för ensamkommande flyktingbarn) är nedlagd under 2020.

Barn och Unga – under detta ansvar ligger utredning, öppenvård, HVB och familjehemsplaceringar, 
fältverksamhet, avlastningsfamilj och kontaktperson (Sol), gemensamma kostnader och ensamkommande 
flyktingbarn. 

Ansvar Verksamhet Budget -20 Uppr lön & pris Budget -21
5030 Barn Och Unga 29 521 1 052 30 573

70000 Gemensam Administration 2 015 38 2 053
75000 Utredning 7 432 268 7 700
75210 Kontaktperson, Sol 105 4 109
75220 Avlastningsfamilj, Sol 135 5 140
75300 Öppenvård 4 568 133 4 701
75310 Hem F Vård El.Boende Barn 7 700 176 7 876
75400 Vård I Familjehem 7 720 264 7 984
75600 Fältverksamhet 1 162 40 1 202
76100 Ensamkomm.Flyktingbarn -1 316 124 -1 192
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Försörjning/Vuxenvård – under detta ansvar arbetsmarknadsenheten, kommunal vuxenutbildning, 
försörjningsstöd, vuxenplaceringar, flyktingmottagning och gemensamma kostnader.

Arbetsmarknadsenhetens budget är en nettobudget som består av intäkter och kostnader.   

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.

112



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

Grundbeloppet ska avse ersättning för: 

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

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

faktiska kostnader)

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

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

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

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.

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
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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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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens utbildningsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 januari 2021

Justerandes sign

Fnuu § 3 Dnr FN 2020/128

Internbudget 2021 Familjenämnden

Familjenämndens utbildningsutskotts beslut
Familjenämndens utbildningsutskott beslutar föreslå familjenämnden att 
fastställa budget 2021 avseende barn- och utbildningsverksamheten utöver 
skolpeng, handlingsid: 2021.58

Deltar inte i beslutet
Roger Persson (S) deltar inte i beslutet.

Ärendebeskrivning
Sedan familjenämnden beslutat om skolpeng, Fn § 119/2020, tas återstående 
del av budgeten avseende barn- och utbildningsverksamheten upp för 
fastställande av familjenämnden.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar fastställa budget 2021 avseende barn- och 
utbildningsverksamheten utöver skolpeng, handlingsid: 2021.58

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare Thomas Lindberg, handlingsid; Fn 
2021.62
Budget, handlingsid: Fn 2021.58
_________

Beslutet skickas till:

Familjenämnden
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens individ- och 
familjeutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
11 januari 2021

Justerandes sign

Fnifu § 9 Dnr FN 2020/128

Internbudget 2021 Familjenämnden Individ och familj

Familjenämndens individ- och familjeutskotts beslut
Familjenämndens individ- och familjeutskott föreslår familjenämnden att 
ställa sig bakom förvaltningens förslag på internbudget 2020 för individ- och 
familjeverksamheten, handlingsid: FN 2021.16

Ärendebeskrivning
Mål och budget 2021 med plan för 2022-2023 antogs av kommunfullmäktige 
2012-11-09, kf § 141/2020.

Individ- och familjeverksamheten har upprättat förslag till budget 2021 
utifrån de budgetramar som tilldelats verksamheten, handlingsid: FN 
2021.16.

Individ- och familjeverksamhetens totala budget för 2021 uppgår till 62 653 
tkr, vilket är en ökning med knappt 2 mnkr jämfört med 2010 då budgeten 
uppgick till 60 707 tkr.

Ekonomiska konsekvenser
Alla kända ekonomiska konsekvenser har beaktats.

Barnperspektivet
Barnperspektivet har beaktats förekommande verksamheter.

Miljöperspektivet
Barnperspektivet har beaktats förekommande verksamheter.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämndens individ- och familjeutskott föreslår familjenämnden att 
ställa sig bakom förvaltningens förslag på internbudget 2020 för individ- och 
familjeverksamheten, handlingsid: FN 2021.16

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare Thomas Lindberg, 2021-01-05.
Internbudget 2021 familjenämnden (IFO), handlingsid: FN 2021.16.
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens individ- och 
familjeutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
11 januari 2021

Justerandes sign

§ 9 forts.
 
_________

Beslutet skickas till:

Familjenämnden
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From:                                 Pia Svensson (Tomelilla Direkt)
Sent:                                  Thu, 07 Jan 2021 08:39:59 +0000
To:                                      Fn-zen
Subject:                             Öppet brev till ansvariga för skolan / barn@covidforeningen.se
Attachments:                   UTF-8''Öppet brev till ansvariga för skolan.pdf

ÄrendeID: 824718

Från: Barn
Datum: 2021-01-07 kl. 09.17

Hej vi bifogar härmed ett öppet brev, från Svenska Covidföreningen, 
vänligen vidarebefordra detta till följande:

-Samtliga ledamöter och ersättare i dem nämnder som ansvarar för 
förskola och skola i alla stadier förskolekass- åk 9. 
-Kommundirektör 
-Samtliga ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen. 
-Förvaltningsdirektör/utbildningsdirektör eller motsvarande. 
-Chefer för förskoleavdelningen/grundskoleavdelningen/gymnasieavdelning.

Med vänlig hälsning

Jenny Hedin 
Ledamot i arbetsgruppen för sjuka barn 
UTF-8''Öppet brev till ansvariga för skolan.pdf
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Hej 

 
Vi representerar Svenska Covidföreningen och kontaktar er med anledning av barn och ungdomars 
arbetsmiljö i skolan. Ingen vet hur många barn som är drabbade av covid-19. Därmed saknas även 
kunskap om hur vanligt långtidskomplikationer är bland barn i Sverige. Vi konstaterar dock att en 
artikel i Aftonbladet i ämnet resulterade i att vi fick kontakt med ca 200 långtidssjuka barn på bara 
några dagar. Det väcker frågor om hur stort mörkertalet är.  

 
Med ödmjukhet inför det faktum att ingen  faktiskt vet hur många barn som drabbats  - då de inte 
testats - eller hur deras prognos ser ut vill vi att Sveriges barn nu skyddas. Skolan måste smittsäkras 
till dess att alla barn har erbjudits vaccination.  

 
Fram till idag har sju barn dött av covid-19 i Sverige. Det är fler barn än vad som drunknar per år i vårt 
land. När lagen om cykelhjälm för barn infördes sänktes dödsolyckorna från 3-4 per år till 1-2 per år. 
Det är ingen som debatterar om huruvida det är av nytta att lära barn att simma eller att använda 
cykelhjälm. Det känns därför extremt inkonsekvent att ansvaret för barnens hälsa till stor del läggs på 
skolledningarna under denna pandemi, när de andra åtgärderna är lagstiftade för att skydda våra 
barn från likvärdiga faror. Vi efterlyser ett ansvarstagandet från politiker och myndigheter som har 
till uppgift att verka för att säkra barnens liv och hälsa i skolan.  

 
Det är omöjligt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer som det ser ut i landets skolor, 
tex att hålla avstånd i små lokaler med bänkar gjorda för två elever etc. Vi kan se att skolor inte vidtar 
tillräckliga åtgärder för att minska risken för att eleverna ska bli smittade. Det görs få 
riskbedömningar och de som finns är ofta bristfälliga och följs inte upp regelbundet. Barn och 
ungdomar trängs på små ytor och korridorer, möts hundratals i matsalar och sitter nära varandra i 
lokaler med dålig ventilation. De har inomhusidrott och musiklektioner med sång, trots att detta 
utgör riskaktiviteter. Kort sagt, de åtgärder som görs är inte tillräckliga, både pga bristande kunskap 
och resurser i våra skolor. Hur många barn som får betala priset med kroniska skador vet ingen, då 
det saknas statistik på detta.  

 
Mycket har lämnats till personlig tolkning av reglerna och ansvaret på rektorerna är oerhört stort. 
Föräldrar är helt utelämnade till rektorers beslut om barnens hälsa och i förlängningen även familjens 
hälsa.  

 
Skolan är inte vilken arbetsplats som helst. Barnen har både rätt till undervisning och omfattas av 
skolplikten. Båda dessa saker måste beaktas. De långtidssjuka barnen har missat månader, i många 
fall nästan ett års skolgång. Tyvärr visar skolan inte mycket förmåga att hjälpa dem att uppnå 
kunskapsmålen trots att engagemanget finns hos föräldrarna och barnen. Extra stöd, och 
distansundervisning erbjuds ofta inte. I extrema fall har familjerna blivit anmälda till socialen för 
barnens höga frånvaro. Förutom att barnen är sjuka och lever ett liv med smärta, trötthet, feber osv 
så känner de en extrem stress och oro för att inte vara i skolan.  

 
Det behövs till en samverkan mellan vård och skola för att säkerställa att barnen får den utbildning 
de har rätt till och samtidigt får utrymme att tillfriskna. Samtidigt behöver Socialtjänsten 
informeras  om att barn kan drabbas av långtidscovid så att föräldrar till sjuka barn inte ställs inför de 
orimliga valet att antingen riskera barnens hälsa genom att tvinga dem till skolan eller riskera att 
förlora vårdnaden om sina barn.  

 
De långtidssjuka barnen har precis som vuxna med långtidscovid symtom som långvarig feber, 
huvudvärk, yrsel, illamående, magont, halsont, andfåddhet, hög puls, domningar i fötter och ben, 
smärta i ben och armar, enorm orkeslöshet och trötthetskänsla, utslag som kliar, 

125



koncentrationssvårigheter och smärta i hjärttrakten. Symtomen kommer och går. Minsta lilla 
överansträngning, fysisk eller psykisk, leder ofta till bakslag. De har inget liv utanför skolan. De orkar 
varken med kompisar eller fritidsaktiviteter. Nästan all tid utanför skolan tillbringas i sängen. 
Förutom att de mår väldigt dåligt så tär det på dem psykiskt. De blir isolerade. Här är skolan viktig.  

  
Hela samhället har fått ställa om och de som kan jobbar hemma. Även skolan behöver ställa om och 
se till att dessa barn kan hänga med i skolarbetet och vara en del av gemenskapen exempelvis genom 
att erbjuda distansundervisning. Långtidssjuka barn lider fysiskt, men de psykosociala 
konsekvenserna av långtidscovid är även de ytterst allvarliga och behöver hanteras.  

 
Sammanfattningsvis undrar vi hur ni säkerställer  

1. att skolorna får de verktyg de behöver för att kunna minska smittspridningen? Det handlar 
både om direktiv, kunskap och resurser till skolledningar som nu står orustade och ensamma 
med hela ansvaret.  

2. att de barn som blir långtidssjuka får den utbildning de har rätt till, dels för att de ska kunna 
uppnå sina mål dels för att de ska kunna känna en tillhörighet med sin klass?  

3. att det finns kunskap om långtidssjudom efter Covid-19 i skolan så att personalen möter 
drabbade familjer med stöd istället för misstro.  

Vi ber er att säkerställa att våra barn och ungdomar i Sverige inte utsätts för denna smitta i onödan. 
Vi vet alldeles för lite om hur sjukdomen kan drabba dem på sikt för att chansa på att det ska gå bra. 
Särskilt nu när våra barn riskerar att utsättas för en ny mer smittsam sträng av viruset.  

 
Även om det är skönt att finna en gemenskap i en utsatt situation vill vi inte ha fler familjer med 
långtidssjuka barn i vår förening. Vi vill se adekvata åtgärder nu.  

 
Vänliga hälsningar 

 
Alexendra Svenonius, talesperson Svenska Covidföreningen  
Gisela Rosenkvist, styrelseledamot och ledamot i arbetsgruppen för sjuka barn 
Jenny Hedin, ledamot i arbetsgruppen för  sjuka barn 
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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:

Ewa Carnbrand (M)
Familjenämndens 1:e vice 
ordförande
Direkt 0417-180 00
Mobil AnsvarigMobil
Johan.Holmqvist@tomelilla.se

Tomelilla den 8 januari 2021 Dnr FN 2021/5

Familjenämnden

Ordförandebeslut angående distans-
/fjärrundervisning 11-24 januari 2021

Ordförandebeslut
Familjenämndens tjänstgörande ordförande Ewa Carnbrand (M) beslutar 
med stöd av kommunallagen 6 kap. 39 § att undervisningen vid 
Kastanjeskolan årskurs 7–9 övergår till distans-/fjärrundervisning från den 
11/1–2021 till och med den 24/1-2021. Detta gäller inte undervisningen 
för grundsärskolan respektive de elever som rektor bedömer behöver 
undervisning på plats.

Ärendebeskrivning
Smittskydd, Region Skåne sände en rekommendation den 7/1–2021 till 
samtliga kommuner i Skåne att övergå till distans-/fjärrundervisning på 
samtliga högstadieskolor, undantaget grundsärskolan under perioden 
11/1–24/1–2021. Regeringen har aviserat ändringar i förordning SFS 
2020:115 vilka träder i kraft den 11/1–2021. Dessa ändringar utgör den 
legala grunden för beslut om övergång till distans-/fjärrundervisning, 
årskurs 7–9.

Det är vardera huvudman som fattar beslut om övergång till distans-
/fjärrundervisning för årskurserna 7–9. Familjenämnden sammanträder 
den 29/1–2021 och eftersom ärendet är brådskande krävs ett 
ordförandebeslut i enlighet med kommunallagen 6 kap. 39 § samt 
familjenämndens delegeringsregler punkt 13.10.

Grundsärskolan omfattas inte av de förändringar som träder i kraft den 
11/1–2021. Rektor föreslås få möjlighet till undantag från beslutet och 
besluta att elever som bedöms ha undervisning på plats ska få detta. På 
Kastanjeskolan är det fråga om 25 elever med särskilda behov som 
kommer att ha undervisning på plats utöver fem elever på grundsärskolan, 
övriga elever övergår till distans-/fjärrundervisning från och med den 
11/1–2021 till och med den 24/1–2021.
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Ekonomiska konsekvenser
Det är svårt i dagsläget att bedöma vilka ekonomiska konsekvenser 
beslutet kommer att innebära.

Barnperspektivet
Detta beslut kan vara negativt för många barn, samtidigt är 
smittspridningen i samhället nu så allvarlig att vi måste vidta drastiska 
åtgärder för att minska smittspridningen.

Miljöperspektivet
Detta beslut har ingen direkt inverkan på miljön.

Uppföljning
Beslutet är tidsbegränsat och kommer att följas upp.

Beslutsunderlag
Förordning SFS 2020:115
Utskick till samtliga kommuner i Skåne, avsändare smittskydd Skåne – 
7/1–2021

Familjenämnden centralt/övergripande

Ewa Carnbrand (M)
Familjenämndens 1:e vice ordförande

Beslutet skickas till:
Familjenämnden
Skolchef Johan Holmqvist
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Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Vice ordförande familjenämnden: Ewa Carnbrand
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 december 2020

Justerandes sign

Kf § 159 Dnr KS 2020/153

Vision för Tomelilla kommun

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta Vision för Tomelilla kommun, 
handlingsid: Ks 2020.2525, med ändringen att devisen ska vara ”Tomelilla på 
Österlen - en kreativ och hållbar bit av Skåne” samt att ordet visionsfond ska 
ändras till visionsmedel.

Reservation
Den socialdemokratiska gruppen (Sara Anheden, Ida Bornlykke, Tina 
Bergström-Darrell, Anders Throbäck, Peter Boström och Anne-Maj Råberg) 
samt Mona Nihlén (V) reserverar sig i enlighet med bifogad reservation, 
handlingsid: Ks 2020.3905.

Ärendebeskrivning
Tomelilla kommuns nuvarande vision gäller t.o.m. 2020, alltså innevarande 
år. Med anledning av det har ett arbete att utarbeta en ny vision genomförts. 
Arbetet har pågått sedan sent 2019 samt innevarande år och har fördelats på 
tre tillfällen där politiker och tjänstepersoner mötts i en dialog om 
framtagande och innehåll. Samt avslutats med ett seminarium i 
kommunfullmäktige, med dels en bakgrundsbeskrivning om vad som 
kännetecknar ett visionsarbete samt en redovisning av de olika förslag till 
vision som utarbetats vid de två föreliggande seminarierna. 

Därefter har ytterligare en kommunikativ bearbetning av förslaget till vision 
skett i förvaltningsledningen.

Parallellt med den politiska processen har samtal och intervjuer skett med ett 
antal företag och enskilda i kommunen om hur de ser på en framtida vision 
och vilka viktiga beståndsdelar de tycker den kan bestå av, vad de ser som 
viktiga styrkeområden att arbeta vidare med. Där lyftes de agrara näringarna 
fram tillsammans med den kreativitet och entreprenörsanda som präglar både 
vår byggd och vårt näringsliv. Man belyste också vikten av att involvera barn 
och ungdomar i arbete i den framtida visionens anda och om vår byggds 
styrka och särart.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 december 2020

Justerandes sign

§ 159 forts.

Förslag till vision och devis

 I Tomelilla på Österlen odlar vi matkultur och kreativitet. Vår 
gemensamma innovationskraft ger näring och hållbar tillväxt.

Devis

 Tomelilla på Österlen; en kreativ, grön och hållbar bit av Skåne.

Inom ärendet föreslår förvaltningen även att Kommunfullmäktige fattar 
beslut om att i visionens anda utveckla en visionsfond med motsvarande 200 
tkr per år fr.o.m. 2021. Syftet är att den ska rikta sig till de invånare, 
föreningar och företag som har stora och små idéer för att utveckla och 
förändra Tomelilla. Andemeningen är alltså att stödja modiga idéer som 
uppmuntrar en “testanda”, men också förverkligandet av visioner och 
drömmar i vår kommun. 

Visionsfonden ska finnas för att vi tror att invånare och organisationer har 
motivation och ambition att driva Tomelilla i riktning mot kommunens 
vision Tomelilla 2030. Från fonden kan man förslagsvis söka upp till 25 tkr 
för sitt projekt.

Alla projekt ska bedömas utifrån den potentiella samhällsnyttan i kommunen 
och utifrån hur nytt projektet är för Tomelilla. Vi ser gärna att projektidén 
engagerar en särskild grupp eller svarar på ett eller flera behov som finns i 
kommunen. Ansökningarna till visionsfonden bör bedömas och beslutas av 
en grupp som är sammansatt av näringsliv, föreningsrepresentanter och 
politiker i kommunen. 

Formerna för bedömningen av bidrag behöver utarbetas i ett separat 
dokument, men ett förslag är att en del av visionsfonden, kanske 10 tkr, går 
till ett stipendium för en ung människa med anknytning till Tomelilla som 
visat framfötterna inom forskning och har en idé i visionens riktning.

Ekonomiska konsekvenser
Ett stringent visions- och efterföljande målarbete i de områden som berörs 
får sannolikt inga stora negativa ekonomiska konsekvenser, snarare tvärtom, 
det förtydligar vilka frågor vi ska arbeta med, inte minst ur ett utvecklings- 
och tillväxtperspektiv och kan därför leda till ett mer stringent ekonomiskt 
arbete. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 december 2020

Justerandes sign

§ 159 forts.

Förslaget om visionsfond innebär dock en ekonomisk satsning, som om den 
antas behöver prioriteras i budgetsammanhang. Men den innebär också att 
kommunen stöder och uppmuntrar enskilda och organisationer som har ett 
driv att arbeta med innovationer i vår kommun.

Barnperspektivet
Det är viktigt att barn och ungdomar involveras i arbetet med visionen. Det 
kan göras på flera olika sätt, i vårt ungdomsråd, men också i framtida 
arbetsformer och projekt med sikte på visionen. Det är också viktigt att det 
som görs i visionens andra har ett barnrättsligt perspektiv. Att involvera barn 
och ungdomar i ett framåtsyftande och visionärt utvecklingsarbete mot 
Tomelilla 2030 innebär troligen också att vi bidrar till goda minnen av 
uppväxtkommunen. Det i sin tur, även om man väljer att flytta, studera på 
annan ort osv, kan leda till att man vill återvända och/eller etablera sig i 
hemorten.

Miljöperspektivet
Visionen bidrar till att förstärka ambitionen att utveckla de kreativa och 
gröna näringarna och ligger därför mycket nära det fokus vi alla behöver ha 
på Agenda 2030 och miljömässig hållbarhet.

Uppföljning
Visionen kommer att vara vägledande för Tomelilla kommuns arbete med 
mål, budget och en rad andra i högsta grad viktiga beslut. Visionen följs upp i 
varje årsredovisning, delårsbokslut, måldokument med mera.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anta Vision för Tomelilla kommun, 
handlingsid: Ks 2020.2525, med ändringen att devisen ska vara ”Tomelilla på 
Österlen - en kreativ och hållbar bit av Skåne”.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 144/2020, handlingsid: Ks 2020.3176.
Vision för Tomelilla kommun, handlingsid: Ks 2020.2525.
Socialdemokraternas förslag till ny vision för Tomelilla kommun, 
handlingsid: Ks 2020.2909.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign

§ 159 forts.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 205/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Kommunstyrelsen § 144/2020:
Kommunfullmäktige beslutar anta Vision för Tomelilla kommun, 
handlingsid: Ks 2020.2525, med ändringen att devisen ska vara ”Tomelilla på 
Österlen - en kreativ och hållbar bit av Skåne”.

Förslag till beslut under sammanträdet
Per-Martin Svensson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med 
ändringen att ordet visionsfond ska ändras till visionsmedel.

Sara Anheden (S) yrkar att visionen ska vara ”Vår gemensamma 
innovationskraft i Tomelilla på Österlen ger näring till hållbar tillväxt”, samt 
bifall till kommunstyrelsens förslag till devis och avslag på införandet av en 
visionsfond eller visionsmedel.

Per Gustafsson (SD), Mikael Holmberg (MP) och Carina Persson (L) yrkar 
bifall till Per-Martin Svenssons förslag.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med Per-Martin Svensson med fleras förslag. 

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:

Ja-röst för bifall till Per-Martin Svensson med fleras förslag.
Nej-röst för bifall till Sara Anhedens förslag.
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Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign

§ 159 forts.

Omröstning
Med 18 ja-röster mot 7 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att bifalla Per-
Martin Svensson med fleras förslag.

Ja-röster: Per-Martin Svensson (M), Sander Dijkstra (M), Marianne Åkerblad 
(M), Emil Ekstrand (M), Maria Mickelåker (C), Magnus Nilsson (C), Christer 
Yrjas (C), Anette Thoresson (C), Anders Larsson (C), Carina Persson (L), 
Kjell Persson (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:
Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
Byggnadsnämnden
Familjenämnden
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd
Valnämnden
Vård och omsorgsnämnden
Kommunikationschef Katrin Högborn
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Vision för Tomelilla kommun
Bakgrund

Tomelilla kommuns nuvarande vision gäller t.o.m. 2020, alltså innevarande år. Med anledning av 
det har ett arbete att utarbeta en ny vision genomförts. Arbetet har pågått sedan sent 2019 samt 
innevarande år och har fördelats på tre tillfällen där politiker och tjänstepersoner mötts i en dialog 
om framtagande och innehåll. Samt avslutats med ett seminarium i kommunfullmäktige, med dels 
en bakgrundsbeskrivning om vad som kännetecknar ett visionsarbete samt en redovisning av de 
olika förslag till vision som utarbetats vid de två föreliggande seminarierna. Därefter har 
ytterligare en kommunikativ bearbetning av förslaget till vision skett i förvaltningsledningen.

Så här har vi arbetat

Parallellt med den politiska processen har samtal och intervjuer skett med ett antal företag och 
enskilda i kommunen om hur de ser på en framtida vision och vilka viktiga beståndsdelar de 
tycker den kan bestå av, vad de ser som viktiga styrkeområden att arbeta vidare med. Där lyftes de 
agrara näringarna fram tillsammans med den kreativitet och entreprenörsanda som präglar både 
vår byggd och vårt näringsliv. Man belyste också vikten av att involvera barn och ungdomar i 
arbete i den framtida visionens anda och om vår byggds styrka och särart. 

Kommunen har en av kommunfullmäktige antagen geografisk varumärkesprofil som fokuserar på 
tre huvudrubriker, det kreativa, goda och naturliga Tomelilla. Det geografiska varumärket har tagit 
sitt avstamp i en passion för Tomelilla där vi på bred basis också utanför kommunen och i 
enkätform undersökt hur bilden av Tomelilla ser ut. Erfarenhet visar att bilden av en plats spelar 
roll, inte bara för stoltheten hos de som bor där, utan också för utvecklingsmöjligheterna hos 
företag, invånare och organisationer. Därför har detta breda underlag också ingått som ett 
bakgrundsmaterial i framtagandet av visionsförslaget.

Vi har via Sifos årliga målgruppsundersökning som vänder sig till ett slumpmässigt urval av ca 
45 000 personer per år, lärt oss om underliggande strukturer och segment kring hur befolkning i 
vårt område ser på sig själva och sin bygd. Undersökningen bygger på ett antal värderingar och 
påståenden som delar in Sveriges befolkning i olika segment genom beräkning av hur individer i 
de olika positionerna särskiljer sig eller liknar varandra avseende värderingar. Syftet var att bättre 
kunna förstå människors drivkrafter och motiv. Av undersökningen kan man utkristallisera två 
viktiga områden som kännetecknas av medvetenhet och djup samt trygghet och tradition. Under 
dessa båda rubriker finns drivkrafter som rättvisa och jämlikhet, öppenhet och tolerans, konst och 
kultur, delaktighet och gemenskap, ansvar och plikt, kunskap och engagemang, familj och 
solidaritet, hemkär och lojal, kontinuitet och tradition.
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Många organisationer utarbetar sitt visionsarbete utifrån klassiska kriterier som andel kvinnor och 
män, andel villaägare, socioekonomiska faktorer, storstads- eller landsbygdsbor etc. Det behöver 
inte vara fel, så länge det leder till ökad utveckling. Vi har valt ett bredare anslag och vill arbeta 
med en vision som uttrycker både särart och utveckling samtidigt som den tar sin utgångspunkt i 
det lokala, kulturella och historiska i vår kommun, därför har det varit viktigt att göra ett avstamp i 
dessa dimensioner.

Hur ska en vision utformas

Visionen ska vara en banbrytande mental bild av ett framtida önskvärt läge. Vitsen med begreppet 
”banbrytande” är att den ska fokusera på ett önskvärt läge som ger energi åt framtida arbetsformer 
och mål att sträva mot. Den ska sikta långt fram och mot en eftersträvansvärd utveckling av vår 
särart. Samtidigt kan vi också styra med hjälp av vår vision och den underlättar vårt 
beslutsfattande. 

Visionen ska alltså handla om ett framtida tillstånd som vi när vi tänker, utreder och beslutar 
framåt tar med oss i arbetet, fördelat per styrelse-, nämnds- och verksamhetsområde. Vi sätter helt 
enkelt in visionen i ett sammanhang för att undvika att vi ser enskilda händelser och mål separat, 
utan också ser visionen så att det blir en kontinuitet i vår väg mot målen. Då blir också vägen dit 
mer logisk. Det behöver inte vara svårare än så.
Själva poängen med visionen är med andra ord att den ska vägleda chefer och medarbetare i det 
dagliga arbetet och göra det på ett utmanande sätt. När vi i framtiden i samband med våra 
tertialuppföljningar berättar om hur arbetet fortlöper och alla vet hur det går i arbetet mot visionen, 
hur väl man har lyckats, hur mycket som är kvar att göra, ökar motivationen att fortsätta.

Grundprincipen är att göra det enkelt och integrerat i våra verksamhetssystem. Och egentligen är 
skillnaden inte så stor mot hur vi tänker privat – vilka drömmar har vi, hur vill vi leva om några 
år? 

Sammanfattningsvis ska en vision;

 Visa vägen framåt.
 Inte vara för tidsspecifik, eftersom formuleringen ska hålla över tid.
 Innehålla en formulering som lyfter fram vad som gör kommunen unik.
 Vara engagerande, stimulerande och motiverande för kommunen, dess näringsliv och 

besökare.
 Gärna tas fram av och i samverkan med nyckelpersoner, såväl internt som externt, 

eftersom visionen ska spegla organisationens själ och utvecklingspotential.
 Fungera både internt och externt.
 Inte vara så allmän, att den kunnat skrivas av eller fungera hos flera/flertalet kommuner.
 Vara kortfattad men inte vag.
 Vara tydlig och begriplig.
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 Vara ett destillat av – och lyfta fram – en nedbrytningsbar idé om kommunens utveckling, 
alltså idén om hur tjänster, produkter, tillväxt, livskvalitet m.m. kan förbättras.

 Kunna motivera.

Man kan även lägga till att en vision i sig inte är föremål för politiska ideologier, det är snarare 
vägen mot vision som kan uttryckas i form av olika politiska inriktningar och prioriteringar. 

Är vi i fas med vår omvärld och trendspanar vi bra?

Utvecklingstakten i dagens samhälle är hög och när det handlar om utveckling stöter vi ofta på 
ordet trend. Förvaltningen har valt att tolka kärnan i trendbegreppet som "förändring" eller hur 
samhället förändrar sig över tid. Det kan handla om mode, mat, kultur, design m.m. Men också om 
politik och ekonomi. Vissa av förändringarna blir bestående, medan andra är mera övergående och 
flyktiga. 

För att se en trend behöver vi ha en förmåga att förstå historien, beskriva vår nutid och bygga 
scenarion och se möjligheter för framtiden. Vi behöver hänga med och vara en del av vår samtid 
utifrån vad vi exempelvis;

 läst - informationsflödet idag är stort; det gäller därför att hitta de medier, tidningar, 
magasin, bloggar och hemsidor som bevakar området/områdena man är intresserad av att 
följa.

 sett och lyssnat till - på radio, på TV, föreläsningar etc. 
 upplevt då vi reser - nya intryck och nya upplevelser gör det möjligt att se skillnader. 
 frågat – genom ett brett enkätarbete och genom dialog med ett urval av invånare och 

företag. 

Vårt visionsarbete tar sin utgångspunkt ur Tomelillas historiska styrkor som kreativitet, dess 
näringar och kulturer. Det blir ganska tydligt att det finns en andel människor som söker sig till det 
hållbara, det gröna och till det kreativa. Det är alltså inom dess områden vi uppfattat att 
kommunens framtida vision bör ligga, samtidigt som den bör uttala en ambition om särart, spets 
och utveckling. 

Det blir också tydligt att den styrka och innovationskraft vi har inom vårt ganska mångfacetterade 
näringsliv och i de gröna näringarna förstärks av allt det som numera produceras och skrivs 
omkring hållbarhet, de agrara näringarna och den kreativitet som behövs i framtidens tillväxt- och 
bildningssamhälle. 

I det läge världen i skrivande stund är i, med en global pandemi, går det inte undvika att reflektera 
över vad framtiden kommer att innehålla då vi tagit oss ut på andra sidan. Vi har redan sett många 
områden där vi ”levlat” upp fortare än vad som troligen annars skulle ha skett. Gymnasieskolornas 
undervisningsform är ett exempel på en enormt snabb omställningsprocess som ur det offentligas 
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perspektiv skulle kunna liknas vid andra samhällsprocesser och förändrade strukturer vi sett 
utanför offentlig sektor, exv AirBnbs, Teslas, GretaThunbergs och Me Too-rörelsernas snabba 
uppkomst och utveckling. 

Det finns en ganska stor sannolikhet att vi kommer att lära oss att på samma sätt ställa om och 
utveckla våra verksamheter i andra former och annat tempo än de traditionella, ett slags nytt 
folkbildningsperspektiv. Inte nödvändigtvis i de strukturer vi under efterkrigsåren såg 
folkbildningen utvecklas, däremot lärandet och folkbildningen som sådan, men på nya arenor som 
troligen kommer vara både digitala och innovativa i olika former acceleratorer. Om vi tillåter oss 
att för en stund vara lite mer visionära vore det oerhört spännande att reflektera över vad som 
skulle hända med våra barn och ungdomars syn på sin hemkommun om de under den närmaste 10-
årsperioden aktivt med ordinarie utbildningsmål som grund dessutom konsekvent tog sitt avstamp 
i visionen Tomelilla 2030?

Vision och slogans

Många organisationer och företag blandar ihop slogans med vision, det är inte samma sak. 

De är dessutom lätta att blanda ihop, så där gäller det att vara försiktig. Risken är annars i det 
praktiska arbetet att man inte får en naturlig koppling mellan vision och mål och att man inte gör 
sitt jobb på djupet, att visionen blir alldeles för allmängiltig. Då fyller den inte sin funktion.

Vision, ledarskap och implementering

Allt mer behövs ledare som är både pedagoger och retoriker, som kan presentera visionen så att 
folk begriper den och känner att den är viktig. Det är som regel lättare att styra organisationer 
utifrån siffror än utifrån begrepp. Men en formulering, i det här fallet kommunens vision, kan säga 
mer än siffror samtidigt som den behöver vara lätt att komma ihåg och kortfattad. 

Alltför många organisationer har visioner som är floskler. Vanligast är kanske formuleringar i stil 
med att ”kunden/invånaren ska vara central” eller att ”man ska bli bäst”. I en kommuns 
grunduppdrag ligger redan att ha ett invånar-, besöks- och näringslivsfokus. Men en vision 
behöver vara mer specifik än så. Visionsbilden ska hjälpa både ledare och medarbetare att sortera i 
den stora mängd information vi dagligen utsätts för och ger oss vägledning att ta rätt beslut. Sen 
har visionen en annan viktig funktion – att skapa kontinuitet. Då ser man också hur varje enskild 
händelse bildar en logisk händelsekedja så att man lättare kan välja bort det som inte är i linje med 
visionen och/eller våra mål. Den är alltså viktig för att undvika att upplevelsen av arbetet blir 
ryckigt – jag gör den här uppgiften just nu, men vad ska den leda till?  

Ledare och chefer har det yttersta ansvaret för att visionen levandegörs. Idag är det mycket att ta 
hänsyn till hela tiden, så om ledare inte håller visionen levande, i sig och bland sina medarbetare, 
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är risken stor att vi fattar felaktiga beslut. Därför brukar man också tala om en vision som en 
symbolisk ledstjärna. Uppkommer det en situation i organisationen kan du alltid ställa dig frågan 
om detta ligger i linje med vision och/eller mål och det vår politiska ledning uttalat? Är det 
strategiskt rätt att satsa på en viss aktivitet? 

Med andra ord – att arbeta med visionen innebär att arbeta med organisationskulturen, det är 
viktigt och får oss att arbeta åt samma håll.

Förslag om en visionsfond

Förvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige fattar beslut om att i visionens anda utveckla en 
visionsfond med motsvarande 200 tkr per år fr.o.m. 2021. Syftet är att den ska rikta sig till de 
invånare, föreningar och företag som har stora och små idéer för att utveckla och förändra 
Tomelilla. Andemeningen är alltså att stödja modiga idéer som uppmuntrar en “testanda”, men 
också förverkligandet av visioner och drömmar i vår kommun. Visionsfonden ska finnas för att vi 
tror att invånare och organisationer har motivation och ambition att driva Tomelilla i riktning mot 
kommunens vision Tomelilla 2030. Från fonden kan man förslagsvis söka upp till 25 tkr för sitt 
projekt.

Alla projekt ska bedömas utifrån den potentiella samhällsnyttan i kommunen och utifrån hur nytt 
projektet är för Tomelilla. Vi ser gärna att projektidén engagerar en särskild grupp eller svarar på 
ett eller flera behov som finns i kommunen. Ansökningarna till visionsfonden bör bedömas och 
beslutas av en grupp som är sammansatt av näringsliv, föreningsrepresentanter och politiker i 
kommunen. Formerna för bedömningen av bidrag behöver utarbetas i ett separat dokument, men 
ett förslag är att en del av visionsfonden, kanske 10 tkr, går till ett stipendium för en ung människa 
med anknytning till Tomelilla som visat framfötterna inom forskning och har en idé i visionens 
anda.

Förslag till vision och devis

 I Tomelilla på Österlen odlar vi matkultur och kreativitet. Vår gemensamma 
innovationskraft ger näring och hållbar tillväxt.

Devis

 Tomelilla på Österlen; en kreativ, grön och hållbar bit av Skåne.

Ekonomiska konsekvenser

139



   

Ett stringent visions- och efterföljande målarbete i de områden som berörs får sannolikt inga stora 
negativa ekonomiska konsekvenser, snarare tvärtom, det förtydligar vilka frågor vi ska arbeta 
med, inte minst ur ett utvecklings- och tillväxtperspektiv och kan därför leda till ett mer stringent 
ekonomiskt arbete. Förslaget om visionsfond innebär dock en ekonomisk satsning, som om den 
antas behöver prioriteras i budgetsammanhang. Men den innebär också att kommunen stöder och 
uppmuntrar enskilda och organisationer som har ett driv att arbeta med innovationer i vår 
kommun.

Barnperspektivet

Det är viktigt att barn och ungdomar involveras i arbetet med visionen. Det kan göras på flera 
olika sätt, i vårt ungdomsråd, men också i framtida arbetsformer och projekt med sikte på 
visionen. Det är också viktigt att det som görs i visionens andra har ett barnrättsligt perspektiv. Att 
involvera barn och ungdomar i ett framåtsyftande och visionärt utvecklingsarbete mot Tomelilla 
2030 innebär troligen också att vi bidrar till goda minnen av uppväxtkommunen. Det i sin tur, 
även om man väljer att flytta, studera på annan ort osv, kan leda till att man vill återvända 
och/eller etablera sig i hemorten. 

Miljöperspektivet

Visionen bidrar till att förstärka ambitionen att utveckla de kreativa och gröna näringarna och 
ligger därför mycket nära det fokus vi alla behöver ha på Agenda 2030 och miljömässig 
hållbarhet.
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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 22 januari 2021 Dnr FN 2021/3

Familjenämnden

Tjänsteskrivelse

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar lägga redovisningen av anmälningsärenden till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Anmälningsärenden till familjenämnden den 29 januari 2021.

 Öppet brev från Svenska Covidföreningen.
 Ordförandebeslut.
 Ks § 159/2021.
 Vision för Tomelilla kommun.

Beslutsunderlag
Öppet brev från Svenska Covidföreningen, handlingsid: Fn 2021.39.
Ordförandebeslut, handlingsid: Fn 2021.50.
Ks § 159/2021, handlingsid: Fn 2021.64.
Vision för Tomelilla kommun, handlingsid: Fn 2021.65.

Familjenämnden centralt/övergripande
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Hej 

 
Vi representerar Svenska Covidföreningen och kontaktar er med anledning av barn och ungdomars 
arbetsmiljö i skolan. Ingen vet hur många barn som är drabbade av covid-19. Därmed saknas även 
kunskap om hur vanligt långtidskomplikationer är bland barn i Sverige. Vi konstaterar dock att en 
artikel i Aftonbladet i ämnet resulterade i att vi fick kontakt med ca 200 långtidssjuka barn på bara 
några dagar. Det väcker frågor om hur stort mörkertalet är.  

 
Med ödmjukhet inför det faktum att ingen  faktiskt vet hur många barn som drabbats  - då de inte 
testats - eller hur deras prognos ser ut vill vi att Sveriges barn nu skyddas. Skolan måste smittsäkras 
till dess att alla barn har erbjudits vaccination.  

 
Fram till idag har sju barn dött av covid-19 i Sverige. Det är fler barn än vad som drunknar per år i vårt 
land. När lagen om cykelhjälm för barn infördes sänktes dödsolyckorna från 3-4 per år till 1-2 per år. 
Det är ingen som debatterar om huruvida det är av nytta att lära barn att simma eller att använda 
cykelhjälm. Det känns därför extremt inkonsekvent att ansvaret för barnens hälsa till stor del läggs på 
skolledningarna under denna pandemi, när de andra åtgärderna är lagstiftade för att skydda våra 
barn från likvärdiga faror. Vi efterlyser ett ansvarstagandet från politiker och myndigheter som har 
till uppgift att verka för att säkra barnens liv och hälsa i skolan.  

 
Det är omöjligt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer som det ser ut i landets skolor, 
tex att hålla avstånd i små lokaler med bänkar gjorda för två elever etc. Vi kan se att skolor inte vidtar 
tillräckliga åtgärder för att minska risken för att eleverna ska bli smittade. Det görs få 
riskbedömningar och de som finns är ofta bristfälliga och följs inte upp regelbundet. Barn och 
ungdomar trängs på små ytor och korridorer, möts hundratals i matsalar och sitter nära varandra i 
lokaler med dålig ventilation. De har inomhusidrott och musiklektioner med sång, trots att detta 
utgör riskaktiviteter. Kort sagt, de åtgärder som görs är inte tillräckliga, både pga bristande kunskap 
och resurser i våra skolor. Hur många barn som får betala priset med kroniska skador vet ingen, då 
det saknas statistik på detta.  

 
Mycket har lämnats till personlig tolkning av reglerna och ansvaret på rektorerna är oerhört stort. 
Föräldrar är helt utelämnade till rektorers beslut om barnens hälsa och i förlängningen även familjens 
hälsa.  

 
Skolan är inte vilken arbetsplats som helst. Barnen har både rätt till undervisning och omfattas av 
skolplikten. Båda dessa saker måste beaktas. De långtidssjuka barnen har missat månader, i många 
fall nästan ett års skolgång. Tyvärr visar skolan inte mycket förmåga att hjälpa dem att uppnå 
kunskapsmålen trots att engagemanget finns hos föräldrarna och barnen. Extra stöd, och 
distansundervisning erbjuds ofta inte. I extrema fall har familjerna blivit anmälda till socialen för 
barnens höga frånvaro. Förutom att barnen är sjuka och lever ett liv med smärta, trötthet, feber osv 
så känner de en extrem stress och oro för att inte vara i skolan.  

 
Det behövs till en samverkan mellan vård och skola för att säkerställa att barnen får den utbildning 
de har rätt till och samtidigt får utrymme att tillfriskna. Samtidigt behöver Socialtjänsten 
informeras  om att barn kan drabbas av långtidscovid så att föräldrar till sjuka barn inte ställs inför de 
orimliga valet att antingen riskera barnens hälsa genom att tvinga dem till skolan eller riskera att 
förlora vårdnaden om sina barn.  

 
De långtidssjuka barnen har precis som vuxna med långtidscovid symtom som långvarig feber, 
huvudvärk, yrsel, illamående, magont, halsont, andfåddhet, hög puls, domningar i fötter och ben, 
smärta i ben och armar, enorm orkeslöshet och trötthetskänsla, utslag som kliar, 
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koncentrationssvårigheter och smärta i hjärttrakten. Symtomen kommer och går. Minsta lilla 
överansträngning, fysisk eller psykisk, leder ofta till bakslag. De har inget liv utanför skolan. De orkar 
varken med kompisar eller fritidsaktiviteter. Nästan all tid utanför skolan tillbringas i sängen. 
Förutom att de mår väldigt dåligt så tär det på dem psykiskt. De blir isolerade. Här är skolan viktig.  

  
Hela samhället har fått ställa om och de som kan jobbar hemma. Även skolan behöver ställa om och 
se till att dessa barn kan hänga med i skolarbetet och vara en del av gemenskapen exempelvis genom 
att erbjuda distansundervisning. Långtidssjuka barn lider fysiskt, men de psykosociala 
konsekvenserna av långtidscovid är även de ytterst allvarliga och behöver hanteras.  

 
Sammanfattningsvis undrar vi hur ni säkerställer  

1. att skolorna får de verktyg de behöver för att kunna minska smittspridningen? Det handlar 
både om direktiv, kunskap och resurser till skolledningar som nu står orustade och ensamma 
med hela ansvaret.  

2. att de barn som blir långtidssjuka får den utbildning de har rätt till, dels för att de ska kunna 
uppnå sina mål dels för att de ska kunna känna en tillhörighet med sin klass?  

3. att det finns kunskap om långtidssjudom efter Covid-19 i skolan så att personalen möter 
drabbade familjer med stöd istället för misstro.  

Vi ber er att säkerställa att våra barn och ungdomar i Sverige inte utsätts för denna smitta i onödan. 
Vi vet alldeles för lite om hur sjukdomen kan drabba dem på sikt för att chansa på att det ska gå bra. 
Särskilt nu när våra barn riskerar att utsättas för en ny mer smittsam sträng av viruset.  

 
Även om det är skönt att finna en gemenskap i en utsatt situation vill vi inte ha fler familjer med 
långtidssjuka barn i vår förening. Vi vill se adekvata åtgärder nu.  

 
Vänliga hälsningar 

 
Alexendra Svenonius, talesperson Svenska Covidföreningen  
Gisela Rosenkvist, styrelseledamot och ledamot i arbetsgruppen för sjuka barn 
Jenny Hedin, ledamot i arbetsgruppen för  sjuka barn 
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens individ- och 
familjeutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
11 januari 2021

Justerandes sign

Fnifu § 8 Dnr FN 3/2021

Redovisning av anmälningsärende dec 2020

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

Ärendebeskrivning
Placeringar av barn och unga december 2020

Kön              Plats                  Kostnad/mån.  Start             
Avslut

Pojke 
(SoL)

Vittskövlegård
en

  119 400:- 2020-01-15

Pojke  
(SoL)med 
övergång 
till (LVU)

Bokskogens 
HVB

     83 923:- 
(nov)
   136 927:- 
(dec)

2020-11-12

            

Extern öppenvård

Kön HVB/SIS Kostnad/ 
mån

Start Avslut

Flicka / 
LVU

Ung Art  75 103:- 2020-04-27

Pojke/SoL Samskapa 
HVB

 60 150:-
/2=30 075:-
Delas med 
VoO 

2020-07-08
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens individ- och 
familjeutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
11 januari 2021

Justerandes sign

§ 8 forts.

Vuxen placering

Kön HVB/SIS Kostnad/m
ånad

Placering 
startad

Placering 
avslutad

Man
SoL

Icuro 
Sverige

 17 860:-
(nov)
 55 366:- 
(dec)

2020-11-20

Statisitk fattade beslut, september 2020 – december 2020 Barn och 
familj

Beslut September Oktober November December
Startade utred.             8            20     17       5
Avslutade utred. 
Med insats

            1              2       0                     0

Avslutade utred. 
Utan insats

            2         4        3        5

Förlängd utred. 
Tid 11:2

            0         0       0        0

Nerlagda utred.             2        0       0        0
Överväg. 6 kap § 8 
SoL

            4        0       3        6

Vård enligt LVU             1        1       0        3
Avslag om vård 
LVU

            0        0       0        0

Vård enligt LVU 
upphör

            0        0       0        0

Placering i jour-
/famhem SoL

            1        2       0        0

Placering i 
akuthem/HVB 
SoL

            0        0       0        0

Placering i 
stödboende/utslus

            0        0       0        0
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens individ- och 
familjeutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
11 januari 2021

Justerandes sign

Placering i jour-
/famhem LVU

            0        0       1        0

Placering i 
akuthem/HVB 
LVU

            0        0       0        0

Placering SIS LVU             0        0       0        0
Beviljat 
strukturerad 
öppenvård

            1        5       1        3

Domar och beslut, december 2020

Domslut från Ystad Tingsrätt meddelad 24 november 2020. Mål nr. B 2639-
20.
Handlingsid. Fn. 2020.3771
Dom meddelad angående brott. Tilltalad döms för olovlig körning med 
dagsböter 50 och 50 kr enligt lagrum 29 kap. 7 § 1 st brottsbalken.

Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad 1 december 2020. Mål 
nr. 116652-20.
Handlingsid. Fn. 2020.3745 
Dom meddelad angående överklagat beslut från Familjenämnden den 31 
augusti 2020 gällande bistånd enligt socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten 
avslår överklagandet. 

Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad 2 december 2020. Mål 
nr. 9818-20.
Handlingsid. Fn. 2020.3794
Dom meddelad angående överklagat beslut från Familjenämnden den 17 juli 
2020 gällande bistånd enligt socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten avslår 
överklagandet. 

Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad den 3 december 2020. 
Mål nr. 10823-20.
Handlingsid. Fn. 2020.3825
Dom meddelad angående överklagat beslut från Familjenämnden den 25 
augusti 2020 gällande bistånd enligt socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten 
avslår överklagandet. 

Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad den 7 december 2020. 
Mål nr. 13037-20.
Handlingsid. Fn. 2020.3826
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens individ- och 
familjeutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
11 januari 2021

Justerandes sign

§ 8 forts.

Dom meddelad angående överklagat beslut från Familjenämnden den 15 
september 2020 gällande bistånd enligt socialtjänstlagen. Förvaltnigsrätten 
avslår överklagandet.

Meddelande om laga kraft från Ystad Tingsrätt meddelad 11 december 2020. 
Mål nr. B 2069-20.
Handlingsid. Fn. 2020.3923.
Dom från den 19 november 2020 har ej vunnit laga kraft för brott enligt 17 
kap. 1§ 1 st. brottsbalken. Överklagan från tilldömd inkom 10 december 
2020.   

Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad 11 december 2020. Mål 
nr. 8472-20.
Handlingsid. Fn. 2020.3930
Dom meddelad angående överklagat beslut från Familjenämnden den 26 juni 
2020 gällande bistånd enligt socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten avslår 
överklagandet. 

Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad den 11 december 2020. 
Mål nr. 11892-20
Handlingsid. Fn. 2020.3932
Dom meddelad angående överklagat beslut från Familjenämnden den 2 
september 2020 gällande bistånd enligt socialtjänsten. Förvaltningsrätten 
upphäver det överklagade beslutet och visar målet åter till Familjenämnden i 
Tomelilla kommun för ny handläggning i enlighet med skälen för avgörandet. 

Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad den 11 december 2020. 
Mål nr. 12471-20
Handlingsid. Fn. 2020-3969
Dom meddelad angående överklagat beslut från Familjenämnden den 24 
september 2020 gällande bistånd enligt socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten 
avslår överklagandet. 

Domslut från Hovrätten över Skåne och Blekinge meddelad den 14 
december 2020. Mål nr. B 3001-20.
Handlingsid. Fn. 2020.3968
Dom meddelad angående överklagat beslut från Ystad Tingsrätt den 10 
september 2020 i mål nr. B 736-20. Hovrätten fastställer tingsrättens domslut 
utan ändringar. 
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens individ- och 
familjeutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
11 januari 2021

Justerandes sign

§ 8 forts.

Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad den 21 december 2020. 
Mål nr. 13539-20.
Handlingsid. Fn. 2020.4033
Dom meddelad angående beredande av vård enligt lagen med särskilda 
bestämmelser av unga (LVU). Förvaltningsrätten bifaller Familjenämnden i 
Tomelilla kommuns ansökan och beslutar att barnet ska beredas vård med 
stöd av 1 § 2:a st. och 2 § LVU, domen gäller omedelbart.  

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse assistent, Zenitha Thulin, handlingsid: Fn 2021.21.
 
_________

Beslutet skickas till:

Familjenämnden
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