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Tomelilla kommun
Familjenämnden

Charlotte Rosdala (C) Therese Stendahl
Ordförande Sekreterare

Meddela förhinder i god tid till kommunledningskontoret som kallar ersättare.
Telefon 0737-019145 Therese Stendahl
E-post: kommun@tomelilla.se
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NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSPROTOKOLL

För Familjenämnden (2019-2022)

Sammanträdesdag: Antal närvarande ledamöter:

                 1                               2

Nr    Namn Parti Närv Ja Nej Av-
står

Ja Nej Av-
står

1     Charlotte Rosdala, ordf. C
2     Anders Throbäck, 2:e v ordf. S
3     Paul Lennartsson SD
4     Ewa Carnbrand, 1:e v ordf. M
5     Linda Ekelund V
6     Carina Persson L
7     Per-Olof Örnsved SD

ERSÄTTARE

Nr    Namn Parti Närv Ja Nej Av-
står

Ja Nej Av-
står

1     Sven Gunnarsson C
2 Roger Persson S
3     Kent Gustafsson SD
4     Chris Persson M
5     Robert Buhre S
6     Janet ten Have M
7     Anna Sandegren SD
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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

Familjenämnden

Handläggare: Therese Stendahl 
Titel: Nämndsekreterare
E-post: therese.stendahl@tomelilla.se
Mobil: 0737-019145

Diarienummer: FN 2021/2

Datum 29 april 2021

Tjänsteskrivelse - Dialoger och 
informationsärenden 2021

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Socialchef Camilla Andersson informerar om individ- och familjeverksamheten.

Skolchef Johan Holmqvist och biträdande skolchef Ulrika Ahrlin informerar om 
utbildningsverksamheten samt;

 Covid-19

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Therese Stendahl 2021-04-29.

Familjenämnden centralt/övergripande

Therese Stendahl

Nämndsekreterare
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Familjenämndens individ- och familjeutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
10 maj 2021

Justerandes sign

Fnifu § 67 Dnr FN 2021/66

Vuxenutbildning - Coronaeffekter

Familjenämndens individ- och familjeutskotts 
förslag till familjenämnden 
Familjenämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Bakgrund

Familjenämnden gav verksamheten i uppdrag att ta fram tillgänglig 
information/statistik och inleder en dialog gällande närvaro, avslutade studier och 
bristfällig undervisning, studenters väg till självförsörjning, utbildningslängd samt 
språkfrämjande insatser med anledning av Coronapandemin avseende 
vuxenutbildning med fokus på SFI till familjenämndens möte den 28 maj 2021.

Verksamhetens svar

Cirka 100 elever i Tomelilla kommun går SFI-utbildning på Österlens folkhögskola 
(ÖSF), i Tomelilla och 17 elever går på Forum Ystad. 

Under pandemin har ÖSF har haft en timmes lärarledd distansundervisning per 
studiedag. De elever som har stora svårigheter är på plats i skolan i mindre grupper, 
två dagar per vecka. Undervisning i Ystad är en blandning av fjärr- och 
distansundervisning. Elever får 15 lärartimmar i veckan och de lånar ut digital 
utrustning till de elever som saknar dator eller Ipad. Lärare bokar in även fysiska 
träffar med eleverna i skolan, främst för att samla in bedömningsunderlag och skriva 
nivåtest, men även för genomgångar och färdighetsträning.

Under 2020 så avslutade 10 av totalt 20 elever D-nivå i Ystad och på folkhögskolan 6 
av totalt 100 på samma nivå. Prognosen för 2021 är sju av sjutton i Ystad ska slutföra 
D-nivå. Folkhögskolan har svårt att lämna en prognos på antal elever.

Folkhögskolan har försökt att kompensera under pandemin men 
distansundervisningen har påverkat och för vissa elever har progressionen varit 
brantare under distansen. Forum Ystad anser att pandemin inte nämnvärt påverkat 
studierna och har en uppfattning om elevernas kunskapsnivåer trots fjärr och 
distansstudier.
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Familjenämndens individ- och familjeutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
10 maj 2021

Justerandes sign

§ 67 forts.

Verksamheten upplever att frånvaron är alldeles för hög hos en del elever. 
Arbetsmarknadscoachen kommer framöver vara den som godkänner frånvaron det 
vill säga, all frånvaro ska rapporteras in, både giltig och ogiltig. De som har 
ekonomiskt bistånd har även språkplikt där giltig frånvaro endast är sjukdom eller 
trängande familjeskäl.

När en elev varit frånvarande under 10 dagar så skickar skolan ut ett varningsbrev 
och är de inte åter i studier efter fem dagar, så skrivs eleven ut. Framöver har 
verksamheten krävt kopia av brevet, så vi får besked om vilka elever som har hög 
frånvaro. De med försörjningsstöd kan vi ta ur SFI:n till t. ex jobbpraktik om 
studierna inte är framåtskridande. Då gör handläggaren på ekonomiskt bistånd en ny 
planering för lämpliga insatser.  Att avsluta någon utan försörjningsstöd för att 
progression uteblir, är svårt att genomföra. Blir en elev i denna grupp utskriven för 
hög frånvaro så hindrar det inte att eleven skriver in sig igen kort därefter.

Komplement och insatser under pandemin:

 Steget i samarbete med ABF.

 Prata svenska i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

 SFI för föräldralediga i samarbete med Österlens folkhögskola.

 Jobbträning i kombination med SFI.

 Coaching mot arbetsmarknaden. Tomelilla deltar i ett projekt för de som är i 
etableringen eller direkt därefter. 
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Familjenämndens individ- och familjeutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
10 maj 2021

Justerandes sign

§ 67 forts.

Statistik för hur lång tid SFI studier tar i genomsnitt: 

Nationellt Ystad Österlens 
folkhögskola

SFI A 40  Har inga 
studerande på 
denna nivå

36

SFI B 30 41 53

SFI C 29 30 52

SFI D 23 27 59

Ystad och Österlens folkhögskola (ÖSF) har olika system hur de administrerar och därför kan motsvarande 
siffror ej tas ut. Det som ses här ovan är Ystad; totalt antal veckor på slutförd utbildning. ÖSF: Pågående kurs 
men hittills uppnått dessa antal veckor. Oklart när kursen kommer avslutas. Resultatet från ÖFS är ett 
medianvärde

Framtid

Tomelilla står inför samma utmaning som många andra kommuner. Svårigheten i att 
SFI-elever ska kunna erbjudas en utbildning av god kvalitet som motsvarar deras 
behov och förutsättningar samt att förbättra genomströmningen inom SFI och 
underlätta övergången till och kombinationer med andra vuxenutbildningar.

KLIVA-utredningen redovisar i betänkandet (SOU 2020:66) i december 2020, 
uppdraget att utreda behovet av förändringar när det gäller kommunal 
vuxenutbildning i svenska för invandrare (SFI) och i kombination med annan 
utbildning inom kommunal vuxenutbildning.

Utredningen föreslår bland annat:

 Stödmaterial för stärkt beställarkompetens inom upphandling samt allmänna 
råd för systematiskt kvalitetsarbete inom Komvux.

 Förstärkta granskningar av SFI-verksamheter på anordnarnivå samt av 
kvalitetsarbetet inom SFI.

 Förbättrad statistik om bland annat studieresultat och kostnader.
 Ett så kallat kommunalt språkansvar som ska stödja kommunerna och skärpa 

befintliga krav på deras arbete med att söka upp, motivera och stödja 
individer att påbörja och slutföra hela SFI-utbildningen.
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Familjenämndens individ- och familjeutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
10 maj 2021

Justerandes sign

§ 67 forts.

 Tidsbegränsad SFI-utbildning (4 år med möjlighet till individuell förlängning) 
och fastställda kurstider.

 Ändamålsenliga individuella studieplaner och progressionsplanering.
 Obligatorisk kartläggning av litteraciteter samt bedömningsmaterial för 

undervisningen: Bygga svenska vux.
 Reglering av distansundervisning inom SFI.
 Olika former av kompetensutvecklingsinsatser specifikt för SFI och övriga 

Komvux.
 En plan för ökade behörighetskrav för lärare i SFI.
 Profilering mot vuxenutbildning av högskolekurser i svenska som andraspråk.
 Forskarskola och medel för praktiknära ämnesdidaktisk forskning om vuxnas 

lärande av och på svenska som andraspråk inom Komvux.

Ekonomiska konsekvenser
Kostnaden per elev på SFI är 1102 kr/vecka. Om utbildningen genomförs på längre 
tid än vad kan anses rimligt så påverkar det kostnaderna för familjenämnden.

Barnperspektivet
Föräldrar är viktiga för barns utveckling och hälsa. Många faktorer i samhället kan 
påverka förmågan att vara en bra förälder. Detta är särskilt viktigt för nya föräldrar i 
Sverige. Möjligheten att som förälder ta till sig information i olika sammanhang är 
därför viktig, för att skydda barnet samt ge barnet förutsättningar att vara trygg, 
kunna utvecklas och må bra.

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

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

Sammanträdesdatum
10 maj 2021

Justerandes sign

§ 67 forts.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, socialchef Camilla Andersson, handlingsid: Fn 2021.1693.

Familjenämnden § 42/2021 Vuxenutbildning – Coronaeffekter, handlingsid: Fn 
2021.1238.

Tidigare behandling
Familjenämnden § 42/2021 Vuxenutbildning – Coronaeffekter, handlingsid: Fn 
2021.1238.

Familjenämnden beslutar att ta fram tillgänglig information/statistik och inleder en 
dialog gällande närvaro, avslutade studier och bristfällig undervisning, studenters väg 
till självförsörjning, utbildningslängd samt språkfrämjande insatser med anledning av 
Coronapandemin avseende vuxenutbildning med fokus på SFI till familjenämndens 
möte den 28 maj 2021.

_________

Beslutet skickas till:

Socialchef Camilla Andersson
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
26 mars 2021

Justerandes sign

Fn § 42  

Vuxenutbildning - Coronaeffekter

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar att ta fram tillgänglig information/statistik och inleder en 
dialog gällande närvaro, avslutade studier och bristfällig undervisning, studenters väg 
till självförsörjning, utbildningslängd samt språkfrämjande insatser med anledning av 
Coronapandemin avseende vuxenutbildning med fokus på SFI till familjenämndens 
möte den 28 maj 2021.

Ärendebeskrivning
Linda Ekelund (V) lyfter frågan om Coronaeffekter på vuxenutbildningen med fokus 
på SFI gällande närvaro, avslutade studier och bristfällig undervisning och efterfrågar 
statistik och dialog i dessa avseenden samt vilka effekter det kommer att ha på 
utbildningslängd, studenters väg till självförsörjning och i förlängningen vilka 
språkfrämjande insatser som finns och kommer att behövas.

Förslag till beslut under sammanträdet
Linda Ekelund (V) yrkar att förvaltningen tar fram tillgänglig information/statistik 
och inleder en dialog gällande närvaro, avslutade studier och bristfällig undervisning, 
studenters väg till självförsörjning, utbildningslängd samt språkfrämjande insatser 
med anledning av Coronapandemin avseende vuxenutbildning med fokus på SFI till 
familjenämndens möte den 28 maj 2021.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att familjenämnden beslutar enligt Linda 
Ekelunds (V) yrkande. 

_________

Beslutet skickas till:

Socialchef Camilla Andersson

Skolchef Johan Holmqvist

10



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

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

Familjenämnden

Handläggare: Ulrika Ahrlin 
Titel: Biträdande skolchef
E-post: ulrika.ahrlin@tomelilla.se
Telefon: 0417-184 87

Diarienummer: FN 2021/69

Datum 19 maj 2021

Tjänsteskrivelse tertialrapport 1 2021 för 
familjenämnden

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar lägga rapporten gällande uppföljning av första tertialet 2021 
samt måluppföljningen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Familjenämndens verksamheter, barn- och utbildningsverksamheten samt individ- 
och familjeomsorgsverksamheten, har tagit fram en rapport för första tertialet 2021 
samt måluppföljningen. I rapporten visas även hur verksamheterna arbetar med 
Tomelilla kommuns vision och livskvalitetsprogram.

Familjenämnden prognostiserar ett överskott på 700 tkr.

Barn och utbildning prognostiserar ett överskott på 1 000 tkr. Prognosen för 
gymnasiet är ett överskott motsvarande 1 168 tkr. Detta beror dels på lägre kostnader 
för skolkort och gymnasiesärskoleskjutsar dels på att det finns färre elever än 
budgeterat.

Överskottet under skolpeng/barnpeng beror på att fler barn och elever från andra 
kommuner än budgeterat valt att gå i Tomelilla kommuns skolor och förskolor vilket 
kommer att leda till högre intäkter än budgeterat men även på att det finns generellt 
färre barn och elever än budgeterat. Färre barn och elever än budgeterat leder till att 
kostnaderna för skolpeng minskar genom att skolpeng betalas ut för lägre antal barn 
och elever än förväntat.

Underskottet inom barn och utbildning 1-16 år beror på att några skolor kommer ha 
svårt att hålla budget.
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2 (3)

Individ och familj har en prognos per helår på ett underskott motsvarande 300 tkr.

Den kommunala vuxenutbildningen har ökat med ca 35% (ca 80 elever) jämfört med 
budget och står för underskottet på individ och familj. Underskottet har blivit mindre 
än föregående uppföljning på grund av ett statsbidrag som inte var medräknat då. 
Det är 283 elever som studerar på vuxenutbildning den 31 mars. Den största 
ökningen är svenska för invandrare (SFI). Yrkesutbildningar står för cirka 10% av 
kostnaderna.

Försörjningsstöd följer budget och kostnaderna har sjunkit jämfört med samma 
period 2020.

I resultatet för perioden ingår statsbidrag från migrationsverket som brukar tilldelas 
internt från balansräkningen. Förra året (2020) tilldelades ca 4,0 mnkr men som 
kommer att minska något i år och med stor sannolikhet minska kraftigt alternativt 
försvinna helt 2022.

Ekonomiska konsekvenser
Se tjänsteskrivelsen i övrigt.

Barnperspektivet
Resultatet för familjenämndens verksamheter påverkar barns möjligheter till 
utbildning och stöd.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet påverkar miljön.

Uppföljning
Uppföljning sker i delårsrapporten.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, biträdande skolchef Ulrika Ahrlin, 20 maj 2021.

Tertialrapport 1 2021, handlingsid: Fn 2021.1920.

Familjenämnden centralt/övergripande

Ulrika Ahrlin

Biträdande skolchef
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Beslutet skickas till:

Skolchef Johan Holmqvist

Socialchef Camilla Andersson

 

13



 

 

 

  

TERTIALRAPPORT 
1 år 2021 Tomelilla 

kommun 
TERTIALRAPPORT 1 

Familjenämnden 

14
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2021 Tomelilla kommun 
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TERTIALRAPPORT 1 år 2021 Tomelilla kommun 2 

 

Verksamhetsanalyser 

Familjenämnden 

Väsentliga händelser 

Barn och utbildningsverksamheten 

• Utveckling och lansering av ny e-tjänst gällande skolplacering i förskoleklassen. 

• Invigning av ny paviljong på Brösarps förskola och skola I Ur och Skur. 

• Öppnande av en tillfällig förskoleenhet, Mandelblomman, i tidigare lokalen 

Prästkragen. 

Individ och familjeverksamheten 

• En studiehandledare och en deltidsanställd specialpedagog har anställts till 

Lärcenter,  som Tomelilla beviljats medel för 2021. 

• Projektet Coaching mot arbetsmarknad har startats på Österlens 

folkhögskola. 

• Antalet vuxenstuderande har ökat med 35%. 

Hur arbetar vi för att uppnå visionen? 

Visionen ska speglas i familjenämndens mål och aktiviteter i verksamhetsplanen. 

Barn och utbildningsverksamheten 

Skolan har ett uppdrag enligt styrdokumenten där det i de flesta ämnen finns ett 

hållbarhetsperspektiv. Flera av förskolorna och skolorna har utvecklat en verksamhetsidé 

där till exempel egna odlingar ingår och barn och elever kan följa odlingsåret och skapa 

engagemang för hållbarhetsfrågor. 

Ytterligare initiativ finns, till exempel ett av förstelärarprojekten på åk 7-9 som beskriver 

sitt projekt som följer: 

” De praktisk estetiska ämnenas position i skolan skall nu än mer stärkas och vara en 

självklar samarbetspartner i såväl ämnesövergripande samarbeten som en viktig 

samarbetspartner med elevhälsa och även som en inspirationsväg där studie- och 

yrkesvägledarna får en ökad insikt om dess dragningskraft, entreprenöriella möjligheter och 

dess viktiga betydelse för Tomelilla, beläget i hjärtat av Österlen, Sveriges självklara 

konstnärsregion.” 
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TERTIALRAPPORT 1 år 2021 Tomelilla kommun 3 

 

Individ och familjeverksamheten 

På Grön- arena gård utgår aktiviteterna från djur, natur och trädgård. Det finns drivbänkar 

att odla i och andra aktiviteter för hålla iordning miljön på gården. 

Vägen till självförsörjning och de individanpassade insatserna som verksamheten erbjuder 

längs vägen skapar individuell utveckling och en hållbar tillväxt för kommunen. Kontakten 

med näringslivet är under utveckling för att ytterligare främja tillväxten av nya näringar och 

kompetensförsörjning. 

Genom framtida medborgardialoger så tas kommuninvånarnas engagemang och inspiration 

tillvara, för att utveckla framtida tjänster och service. 

Måluppföljning 

Nämndsmål Bedömning 

Hållbar utveckling  

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

 

Kommentar: 
Målet bedöms bli uppfyllt. Nya aktiviteter är påbörjade på arbetsmarknadsenheten. Några 
ungdomar i KAA har påbörjat studier första tertialet. Elever som är nöjda med sin PRAO 
uppgår till 87,5 % i åk 8 vt 21. 

God lärmiljö skapas för att möta individuella behov.  

Kommentar: 
Målet bedöms bli uppfyllt. Resultaten finns inte tillgängliga men betygen från ht 20 
indikerar ett bättre resultat för åk 9, dock kan pandemin påverkat detta. Inga Nationella 
prov kommer att genomföras på grund av pandemin. 

Delaktighet och egenmakt  

Delaktigheten för kommuninvånarna i nämndens verksamheter ökar.  

Kommentar: 
Målet bedöms bli uppfyllt. Ekonomiskt bistånd har genomfört en brukarundersökning. 
Fältassistenterna har utifrån ungdomarnas behov skapat en digital mötesplattform. 
Ansvaret för ungdomsrådet har lämnats över till Tomelilla Direkt och de har hand om 
remisser 2021. 

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

 

Kommentar: 
Målet bedöms bli uppfyllt. Antalet unga kvinnor med ekonomiskt bistånd har minskat. 
Arbetsmarknadsdag för 7-9 planeras till höstterminen. 

Trygghet och hälsa 
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TERTIALRAPPORT 1 år 2021 Tomelilla kommun 4 

 

Kommuninvånare ges ökade möjligheter till sociala sammanhang.  

Kommentar: 
Målet bedöms bli uppfyllt. Ett nytt projekt har startats tillsammans med Österlens 
folkhögskola. 

Kommuninvånare upplever sig trygga och känner tillit till verksamheterna.  

Kommentar: 
Målet bedöms bli uppfyllt. Samarbetet med kommunikationsavdelningen är pågående och 
information har reviderats för hemsidan. 

Hur arbetar vi för att uppfylla livskvalitetsprogrammets intentioner? 

Barn och utbildningsverksamheten 

Barn och utbildningsverksamheten uppmuntrar förskolorna och skolorna att utveckla sin 

unika verksamhetsidé genom kvalitetsdialoger och genom att sträva efter nya sätt att ta 

tillvara professionens och barn/elevers tankar om kvaliteten på verksamheten. 

Verksamheten strävar efter att ge varje barn en förmånlig lärmiljö där vi tillsammans bidrar 

med våra professioners perspektiv för att skapa förbättring för barns villkor. Vi är nyfikna 

på och öppna för att prova olika sätt att utveckla verksamheten på alla nivåer, det kan gälla 

metoder för undervisning, främjande av elevers närvaro, relevanta uppföljningssystem, 

samverkan av olika slag och tillit mellan den politiska nivån och tjänstemannanivån. 

Individ och familjeverksamheten 

Verksamheterna arbetar aktivt med synpunkter och händelserapportering för att ta tillvara 

ta till vara på goda exempel, förbättringsområden och finna nya arbetssätt. 

Meningsfulla gruppaktiviteter på arbetsmarknadsenheten för att inkludera och inspirera 

andra i samhället för ett hållbart arbetsliv. Individuella planer upprättas och följs upp så att 

sysselsättningen är meningsfull och framåtskridande. 

Ungdomsgruppen arbetar med att fokusera på barn och ungas perspektiv och inspirera till 

ett hälsosamt liv. De arbetar både individuellt och i grupp, genom samtal och aktiviteter. 

De ansvar för socialt förebyggande arbetet, det vill säga samverkan med myndigheter 

avseende bland annat drogförebyggande arbete och stärka skyddsfaktorer kring barn och 

unga. Ungdomsgruppen verkar för en ökad meningsfull fritid med högt 

ungdomsinflytande, utveckla mötesplatser och samverka med föreningslivet med fokus på 

den enskilda individen. Genom olika insatser arbetar de med att förebygga att barn och 

unga i Tomelilla börjar använda tobak, alkohol eller narkotika. 

Samverkansinsatser internt och externt är av stor betydelse för enskilda individer men även 

för utvecklingen av verksamheter. Det kan vara deltagande i projekt, samverkansavtal, 

nätverk osv. 
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Intern kontroll 

Barn och utbildningsverksamheten 

Barn och utbildningsverksamheten har två kontrollmoment i den interna kontrollen, ingen 

av dem ska rapporteras vid detta tillfälle. 

• Samverkan mellan IFO och förskola/skola, rapporteras i helårsrapporten. 

• Främjande av elevnärvaro, rapporteras i delårsrapporten. 

Individ och familjeverksamheten 

Antalet ansökningar som görs digitalt genom e-tjänsten är nu fler än pappersansökningar. 

Detta i samband med tekniska problem med både e-tjänst och robot har inneburit en ökad 

arbetsbelastning för verksamheten. Ingen allvarlig påverkan kan konstateras utifrån 

användaren då själva ansökan har hanterats manuellt av enheten, därför har inte några 

avvikelser rapporterats på e-tjänsten. 

Det har inkommit förhållandevis få avvikelser under jan-april, vilket kan tyda på en 

underrapportering. Ett systematiskt kvalitetsarbete pågår där processer och rutiner ses över 

och läggs in i ledningssystemet. En kvalitetsundersökning i form av enkätundersökning, ska 

genomföras under tertial 2 som en åtgärd för att öka kännedomen om 

händelserapporteringens viktiga del i det systematiska kvalitetsarbetet. 

Avsteg från rutinen Våld i nära relation har hittats och direktåtgärder kommer att vidtagas 

enligt redogörelse i riskid 4. Det kan konstateras att rutinen följs i bemötandet av klient 

med skyddsbehov, men brister finns i registrering (inskanning) av dokument digitalt, och 

registrering av ansvarig medhandläggare i verksamhetssystem. 

Ekonomi 

Nettokostnad (tkr) Utfall 
jan-apr 

2021 

Budget 
2021 

Prognos 
2021 

Budget-
avvikelse 

Barn- och utbildningsverksamheten     

Ledning och politik -4 840 -15 041 -15 041 0 

Gymnasiet -24 901 -79 168 -78 000 1 168 

Skolpeng/Barnpeng -64 443 -197 660 -195 829 1 831 

Barn och utbildning 1-16 år -18 725 -59 186 -61 185 -1 999 

Summa barn- och utbildningsverksamheten -112 
909 

-351 055 -350 055 1 000 

Individ och familjeomsorgen     
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Ledning och politik -2 000 -5 450 -5 250 200 

Barn och Unga -10 900 -30 600 -31 000 -400 

Arbete och försörjning -6 400 -18 100 -17 600 500 

Arbetsmarknadsenheten -1 300 -2 500 -2 500 0 

Kommunal vuxenutbildning -2 500 -6 300 -6 900 -600 

Summa Individ och familjeomsorgen -23 000 -62 600 -62 900 -300 

Summa nettokostnad     

Familjenämnden prognostiserar ett överskott på 700 tkr. 

Barn och utbildning prognostiserar ett överskott på 1 000 tkr. Prognosen för gymnasiet är 

ett överskott motsvarande 1 168 tkr. Detta beror dels på lägre kostnader för skolkort och 

gymnasiesärskoleskjutsar dels på att det finns färre elever än budgeterat. 

Överskottet under skolpeng/barnpeng beror på att fler barn och elever från andra 

kommuner än budgeterat valt att gå i Tomelilla kommuns skolor och förskolor vilket 

kommer att leda till högre intäkter än budgeterat men även på att det finns generellt färre 

barn och elever än budgeterat. Färre barn och elever än budgeterat leder till att kostnaderna 

för skolpeng minskar genom att skolpeng betalas ut för lägre antal barn och elever än 

förväntat. 

Underskottet inom barn och utbildning 1-16 år beror på att några skolor kommer ha svårt 

att hålla budget. 

Individ och familj har en prognos per helår på ett underskott motsvarande 300 tkr. 

Den kommunala vuxenutbildningen har ökat med ca 35% (ca 80 elever) jämfört med 

budget och står för underskottet på individ och familj. Underskottet har blivit mindre än 

föregående uppföljning på grund av ett statsbidrag som inte var medräknat då. Det är 283 

elever som studerar på vuxenutbildning den 31 mars. Den största ökningen är svenska för 

invandrare (SFI). Yrkesutbildningar står för cirka 10% av kostnaderna. 

Försörjningsstöd följer budget och kostnaderna har sjunkit jämfört med samma period 

2020. 

I resultatet för perioden ingår statsbidrag från migrationsverket som brukar tilldelas internt 

från balansräkningen. Förra året (2020) tilldelades ca 4,0 mnkr men som kommer att 

minska något i år och med stor sannolikhet minska kraftigt alternativt försvinna helt 2022. 

Investeringar (tkr) Utfall 
jan-apr 

2021 

Budget 
2021 

Prognos 
2021 

Budget-
avvikelse 

IKT Plan 0 -1 500 -1 500 0 
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Inventarieutbyten -479 -1 500 -1 500 0 

     

     

Summa investeringar -479 -3 000 -3 000 0 
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tomelilla.se 
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

Tomelilla kommun, Individ och familjeomsorg, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla

Familjenämnden

Handläggare: Daniel Nilsen 
Titel: Kvalitetsutvecklare
E-post: daniel.nilsen@tomelilla.se
Mobil: 0709-958256

Diarienummer: FN 2021/79

Datum 20 maj 2021

Redovisning intern kontroll tertial 1

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar lägga uppföljning av intern kontroll tertial 1 2021 till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Denna rapport innehåller nämndens sammanfattande bedömning av uppföljningen 
av internkontrollplanen gällande individ- och familjs verksamhet, samt 
dokumentation av dess punkter, både direktåtgärder och granskningar.

Individ och familjeverksamheten 
Arbetet med intern kontroll under tertial 1 innefattar socialtjänstens område. Antalet 
ansökningar som görs digitalt genom e-tjänsten är nu fler än pappersansökningar. 
Detta i samband med tekniska problem med både e-tjänst och robot har inneburit en 
ökad arbetsbelastning för verksamheten. Ingen allvarlig påverkan kan konstateras 
utifrån användaren då själva ansökan har hanterats manuellt av enheten, därför har 
inte några avvikelser rapporterats på e-tjänsten. 
Det har inkommit förhållandevis få avvikelser under jan-april, vilket kan tyda på en 
underrapportering. Ett systematiskt kvalitetsarbete pågår där processer och rutiner 
ses över och läggs in i ledningssystemet. En kvalitetsundersökning i form av 
enkätundersökning, ska genomföras under tertial 2 som en åtgärd för att öka 
kännedomen om händelserapporteringens viktiga del i det systematiska 
kvalitetsarbetet.
Avsteg från rutinen Våld i nära relation har hittats och direktåtgärder kommer att 
vidtagas enligt redogörelse i riskid 4. Det kan konstateras att rutinen följs i 
bemötandet av klient med skyddsbehov, men brister finns i registrering (inskanning) 
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2 (2)

av dokument digitalt, och registrering av ansvarig medhandläggare i 
verksamhetssystem.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit att uppföljningen ger några ekonomiska konsekvenser.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att uppföljningen påverkar barn.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att uppföljningen påverkar miljön.

Uppföljning
I samband med tertialrapport 2.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kvalitetsutvecklare Daniel Nilsen, 2021-05-20.

Uppföljning intern kontroll IFO tertial 1 2021, handlingsid: Fn 2021.1925.

Individ och familjeomsorg

Daniel Nilsen

Kvalitetsutvecklare

Beslutet skickas till:

Skolchef Johan Holmqvist

Socialchef Camilla Andersson

Ekonomichef Elisabeth Wahlström
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Uppföljning internkontrollplan tertial 1, 2021– Familjenämnden
Denna rapport innehåller nämndens sammanfattande bedömning av uppföljningen av internkontrollplanen samt dokumentation av internkontrollplanens samtliga 
punkter, både direktåtgärder och granskningar.

Sammanfattning

Individ och familj 
Arbetet med internkontroll under tertial 1 innefattar socialtjänstens område. Antalet ansökningar som görs digitalt genom e-tjänsten är nu fler än 
pappersansökningar. Detta i samband med tekniska problem med både e-tjänst och robot har inneburit en ökad arbetsbelastning för verksamheten. 
Ingen allvarlig påverkan kan konstateras utifrån användaren då själva ansökan har hanterats manuellt av enheten, därför har inte några avvikelser 
rapporterats på e-tjänsten. 
Det har inkommit förhållandevis få avvikelser under jan-april, vilket kan tyda på en underrapportering. Ett systematiskt kvalitetsarbete pågår där 
processer och rutiner ses över och läggs in i ledningssystemet. En kvalitetsundersökning i form av enkätundersökning, ska genomföras under tertial 2 
som en åtgärd för att öka kännedomen om händelserapporteringens viktiga del i det systematiska kvalitetsarbetet.
Avsteg från rutinen Våld i nära relation har hittats och direktåtgärder kommer att vidtagas enligt redogörelse i riskid 4. Det kan konstateras att rutinen 
följs i bemötandet av klient med skyddsbehov, men brister finns i registrering (inskanning) av dokument digitalt, och registrering av ansvarig 
medhandläggare i verksamhetssystem.

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

Granskning
Riskid 3

Risk Avvikelser rapporteras inte vilket leder till att systematiskt kvalitetsarbete uteblir

Kontrollmoment Granska antalet inkomna avvikelser i verksamhetssystemet över tid utförd av Louise Jönsson, administratör IFO
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Sammanfattande resultat 
av åtgärd

Tertial 2 genomföra kvalitetsundersökning av kännedom om rutinen kring händelserapportering. Fortsatt arbete med processer och 
rutiner i vårt ledningssystem. 
Det pågår ett förbättringsarbete där en omarbetad e – tjänst och robot implementeras 2021-05-17. 

Detaljerad beskrivning av 
resultatet

Inkommit 2 avvikelser inom BoF och 5 inom AFÖ 
Avsaknad av avvikelser kring e - tjänstens och robotens funktion. 

Granskningstidpunkt 5-14/5-2021

Utförd av Daniel Nilsen, kvalitetsutvecklare

Granskning
Riskid 4

Risk Utebliven eller brist i skyddsbedömningen

Kontrollmoment Att skyddsbedömning är gjord på barn som aktualiserats, samt anmälningar under tertial 1. Slumpvis utvalt 5 ärende.
Journalgranskning utförd av Camilla Ohlsson, administratör IFO/BoF

Sammanfattande resultat 
av åtgärd

Ingen åtgärd krävs

Detaljerad beskrivning av 
resultatet

 Skyddsbedömning gjord i samtliga av de 5 granskade ärendena

Granskningstidpunkt 17/5-2021

Utförd av Daniel Nilsen, kvalitetsutvecklare

Granskning
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Riskid 5

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

Kontrollmoment -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. 

Kontrollmetod Journalgranskning utförd av Louise Jönsson, administratör IFO

Omfattning/ avgränsning -Samtliga nya ärenden inom vuxen/missbruk. 
-Samtliga familjefridsärenden. 
-Kontrollera samtliga barn placerade i familjehem eller HVB. Födda – 03 med födelsedag under perioden 

Sammanfattande resultat 
av granskningen

6 st ASI – utredningar genomförda, varav en uppföljningsintervju. 
50 % av ärendena har ingen medhandläggare registrerad men enligt dokumentation har flera handläggare varit involverade i 
ärendena.  
FREDA - farlighetsbedömning är gjord i samtliga ärenden (8 st). I 5 ärenden har FREDA skannats in i ärendet.  
 Totalt har 2 placerade ungdomar fyllt 18 under jan-april. 1 har haft uppföljningssamtal och 1 saknar uppföljningssamtal.

Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag på 
eventuella åtgärder

-Ingen åtgärd föreslås kring ASI-utredningar. ASI står för (Addiction Severity Index) och är en bedömningsmetod för beroende och 
missbruksproblematik. Det görs på de klienter där man ser ett behov av behandling. Det kan vara öppenvårdsbehandling eller 
extern behandling för de som är över 21 år. Samtliga av de ärenden där man sett ett behov av eventuell behandling har ASI-
bedömningsmetod använts.
-Enhetschefer på AFÖ och barn och familj går igenom rutinen tillsammans med handläggare för familjefrid.
-Enhetschefer på AFÖ och barn och familj går igenom rutinen för inskanning av FREDA-farlighetsbedömning tillsammans med 
handläggare då FREDA-farlighetsbedömning saknas digitalt i verksamhetssystemet.
-Enhetschef BoF följer upp och kontrollerar anledningen till uppföljningssamtal saknas på 1 ungdom.

Granskningstidpunkt 14/5-2021

Utförd av Daniel Nilsen, kvalitetsutvecklare

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

Kontrollmoment Finns det individuella uppföljningar SFI 

Kontrollmetod Stickprov 

Omfattning/ avgränsning 5 elever från Ystad och 5 elever från Österlens folkhögskola

Sammanfattande resultat 
av granskningen

Samtliga kontrollerade har individuella uppföljningar 

Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag på 
eventuella åtgärder

Inga åtgärder 

Granskningstidpunkt 10/5-2021

Utförd av Tina Svensson, enhetschef 
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Familjenämndens individ- och familjeutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
10 maj 2021

Justerandes sign

Fnifu § 80 Dnr FN 2021/70

Redovisning särskilda uppdrag budget 
2021

Familjenämndens individ- och familjeutskotts 
förslag till familjenämnden
Familjenämnden beslutar att godkänna verksamhetens redovisning och därmed 
skickar den vidare till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Bakgrund
Beslut Kf § 141/2020

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.

Verksamhetens redovisning
Pågående insatser som stöd till språksvaga
Jobbsökarverkstad: Arbetsmarknadsenheten (AME) arbetar individuellt eller i grupp 
med fokus att ge stöd i arbetssökandet. Här ges individen hjälp med att skriva CV, 
träna på arbetsintervju, skapa förståelse för hur arbetsmarknaden ser ut och göra 
studiebesök på arbetsplatser. 

Gruppaktivitet för språksvaga: I samarbete med studieförbunden genomförs 
gruppaktivitet för språksvaga. Fokus är att träna svenska språket, genom att diskutera 
och att argumentera tillsammans. Fokus är också att få ökad kunskap om 
arbetsmarknaden i Sverige. Denna aktivitet kan vara ett komplement till SFI studier 
för att påskynda progressionen i svenska språket. 

Praktik /arbetsträning: AME arbetar med att få ut deltagare i praktik och 
arbetsträning för att närma sig den reguljära arbetsmarknaden. Vi har ingen 
kompetens för att själva kunna arbetsprövningsbedömningar, utan i de fall behöver 
vi kontakta Försäkringskassan, som ansvarar för att göra dessa utredningar. Den 
största arbetsgivare för praktikplatser är i nuläget Erikshjälpen där vi har cirka 15 
deltagare. 
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Familjenämndens individ- och familjeutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
10 maj 2021

Justerandes sign

§ 80 forts.

Extratjänster: På uppdrag från Arbetsförmedlingen arbetar AME med att få ut 
personer i extratjänster. Platser för extratjänster ska vara internt i Tomelilla kommun. 
I dagsläget har vi cirka 25 personer i anställning. I februari har Arbetsförmedlingen 
fattat beslut om att pausa alla nya beslut samt att ej förlänga pågående beslut. Nu är 
fokuset att stärka de individer som har en extratjänst så att de har större 
förutsättningar att komma ut i självförsörjning efter avslutad anställning. 

Servicelaget: Gör interna uppdrag i kommunen exempelvis gaturenhållning, skötsel 
av grönytor, flytthjälp, måleriarbete, mindre snickeri-uppdrag, transporter och 
liknande.  Servicelaget består idag av 4 personer med lönebidragsanställningar. 

Språkplikt
Den 1 april 2021 trädde lagen ”språkplikt” i kraft.  Denna lag innebär att en person 
som har ekonomiskt bistånd vid behov ska delta i SFI för att anses stå till 
arbetsmarknadens förfogande.  Det kan dock finnas sociala eller hälsomässiga skäl 
som kan ge rätt till försörjningsstöd utan krav på språkutbildning. Vidare har man i 
denna lag även stramat åt kravet på närvaro / frånvaro samt vad som anses vara en 
giltig frånvaro. Omfattas man av språkplikten anses det inte godtagbart att vara 
frånvarande för ett tandläkarbesök då detta hade kunnat genomföras på annan tid då 
den enskilde inte bedriver studier. Den nya lagstiftningen ger handläggaren en större 
möjlighet att säkerställa att den enskilde följer sin studieplan mer exakt. Ett redan 
påbörjat arbete med att följa den enskildes progression och närvaro på SFI, och kan 
med lagen på vår sida ge konsekvenser gentemot försörjningsstöd om man brister i 
planering. 

Arbetslinjen försörjningsstöd och AME
När det finns ett behov av sysselsättning hos en person med ekonomiskt bistånd så 
skrivs omgående en remiss till AME för att vidare arbeta med personen mot 
självförsörjning. 

Under 2020 har det varit fokus på att arbeta mot krav på sysselsättning för rätten till 
ekonomiskt bistånd. Deltagare, arbetsmarknadscoach och socialsekreterare, gör en 
arbetsplan för den sökande, då skapas en tydlig planering på vad som förväntas av 
den enskilde samt vad behoven är för att personen ska komma ut i egen försörjning. 

Hösten 2020 gjordes ett stort arbete med att kartlägga processen mellan handläggare 
för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsenheten. Förbättringar har gjorts med 
fokus på att den enskilde fortare ska komma igång i planering på AME, ökad samsyn 
utifrån planering, tydlighet i vem gör vad samt vad är kraven för att ha rätt till fortsatt 
försörjningsstöd. 
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Familjenämndens individ- och familjeutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
10 maj 2021

Justerandes sign

§ 80 forts.

Utvärdering
Det har visat sig att denna process fallit väl ut. Genom ett nära samarbete mellan 
Försörjningsstöd och AME kan vi konstatera att insatser snabbt påbörjas för den 
enskilde. Det har också visat sig positivt att ha ett gemensamt möte där man 
gemensamt med den enskilde gör genomförandeplanen. Resultatet har blivit ökad 
samsyn i planering för deltagaren och att rollfördelning tydliggörs för den enskilde. 

Deltagare: 

Totalt 43 personer inskrivna på AME (2021-04-20)

 Kvinnor: 26 st.
 Män: 17 st.

Av dessa 43 personer är 14 personer språksvaga 

 71 % kvinnor 
 29 % män 

Arbetslinjen AME och andra enheter
Arbetsmarknadsenheten har under våren 2021 påbörjar ett samarbete med 
Rekrytering och Bemanningsenheten (RoB) i Tomelilla kommun. Målet är att fånga 
upp deltagare på AME som kan vara lämpliga för sommarvikariat. Deltagaren ges 
möjlighet till praktik hos en arbetsgivare i kommunen, än så länge har det varit inom 
äldreomsorgen. Under praktikveckorna görs uppföljningar från arbetsmarknadscoach 
för att stödja och följa upp hur det fungerar på arbetsplatsen. Efter avslutad praktik 
görs en avstämning mellan alla inblandade parter. Har praktiken fallit väl ut erbjuds 
den enskilde sommarvikariat på arbetsplatsen. På så sätt skaffar sig deltagaren en 
arbetslivserfarenhet samt blir självförsörjande under åtminstone en period. 

Arbetsmodellen har stora vinster och man jobbar aktivt för att utveckla samarbetet 
med RoB. Målsättningen är att göra liknande upplägg inom fler verksamheter och 
därmed kanske även matcha den enskildes bakgrund, kompetens och förutsättningar. 

I dagsläget finns två pågående projekt tillsammans med ÖSF. Projekten drivs med 
ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen.  SFI för föräldralediga är ett projekt som 
sträcker sig perioden 2020-08-01--2021-07-31. Projektet riktar sig mot språksvaga 
som är föräldralediga och därmed har pausat sina SFI studier. Genom detta projekt 
ges de möjlighet att komma till ett socialt sammanhang och träna svenska språket för 
att bibehålla svenskan, och därmed lättare kunna återgå till studier efter avslutad 
föräldraledighet. 
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Coachning mot arbetsmarknaden är ett annat projekt som sträcker sig perioden 
2021-01-01--2021-12-31 och riktar sig mot personer som är i etableringen eller nyss 
avslutat sin etableringsperiod. I detta projekt ges individer möjlighet att komma ut i 
praktik under tiden man studerar SFI för att skapa sig arbetslivserfarenhet och knyta 
an kontakter i arbetslivet. 

Det är i dagsläget cirka 100 elever som studerar SFI på Österlens folkhögskola samt 
17 personer som studerar i Ystad. Det finns idag ett nära samarbete med skolorna 
där man på individnivå följer varje elevs progression och är delaktig i varje individs 
planering. 

Det finns även ett pågående samarbete med näringslivet där det jobbas aktivt för att 
knyta kontakter med andra arbetsgivare i Tomelilla för att kunna matcha lämpliga 
arbetsplatser mot deltagarens behov när det gäller praktik och arbetsträningar. 

AME och studieförbunden samarbetar aktivt och bedriver gruppverksamhet med 
syfte att förbättra svenska språket och stärka språksvagas möjlighet att komma ut på 
arbetsmarknaden. Även under pandemin har denna aktivitet fortlöpt, dock i digital 
form. 

Tomelilla ingår i ett ESF- och Finsamprojekt, som startat upp i februari 2021. 
Projektet har fokus på de som behöver stöd i att komma igång och vidare i sin 
utveckling. Möjligheternas väg samverkanspartners är Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, SÖSK kommunerna och region Skåne. I detta projekt har vi 
möjlighet att remittera de som anses behöva ytterligare stöd än vad de idag kan 
erbjudas i våra verksamheter. Det så är många remitterande parter, vilket också leder 
till att det är begränsat i antal deltagare i projektet. Detta gör att vi trots denna 
möjlighet inte upplever att vårt behov av insatser för denna målgrupp, är uppfyllt. 

Planerade åtgärder för 2021
I samband med regelbundna uppföljningar kan vi se att en målgrupp som är 
utmärkande är de som är sjukskrivna utan rätt till sjukpenning. Det är ofta långvarig 
sjukskrivning med psykisk ohälsa som grundproblematik. Det finns en idé som är 
under utredning och det är hur man kan använda Grön Arena för ändamålet.  Det 

som identifieras snabbt är att handläggarna saknar kompetens kring psykisk ohälsa 
och återhämtning.

Vidare har socialsekreterarna på ekonomiskt bistånd, under 2020 arbetat fram en 
modell för ett projekt tillsammans med socialpsykiatrin. Målet med modellen är att 
när försörjningsstöd identifierat personer med långvarig sjukskrivning utan övriga 
insatser (exempelvis boendestöd) ska socialsekreterare kunna planera för individuell 
anpassad insats från socialpsykiatrin med syfte att bryta sitt långvariga mönster med 
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sjukskrivning för den enskilde. En socialpedagog ska komma in och arbeta med den 
enskilde i syfte att komma ett steg närmare att bli fri från sjukskrivning och bli redo 
för en remiss vidare till AME eller annan lämplig insats. Det som skiljer sig åt i 
projektet gentemot om den enskilde själv ansöker om boendestöd hos 
socialpsykiatrin är att detta görs i samråd med den enskilde, läkare och 
socialsekreterare och blir en del av planeringen för att ha rätt till försörjningsstöd. 
Målsättningen har varit att komma igång under hösten 2020, men på grund av ökade 
volymer inom socialpsykiatrin så har det ännu inte kommit igång. Därför arbetar man 
nu för att hitta lösningar och kanske börja i mindre skala för att möjliggöra att pröva 
modellen. 

De som har en extratjänst och är språksvaga har avsatt 2 dagar per vecka för att 
studera svenska. Av dessa två dagar så har eleverna begränsad lärartid till 3 timmar 
per dag. Detta infördes med anledning av pandemin, men kommer fortsätta även 
efter pandemin. Planen är eventuellt att ge möjlighet för dessa elever att kunna 
komma till AME och förlägga resterande studietimmar på AME för att med 
stöttning av arbetsmarknadscoach och studiehandledare ges bättre förutsättningar 
och mer insyn i progressionen för studierna. 

Åtgärder vi tror skulle stärka egen försörjning ytterligare

 Kompetensutveckling till socialsekreterarna för att kunna arbeta med 
målgruppen långtidssjukskrivning på grund av psykisk ohälsa eller 
neuropsykiatriska sjukdomar som gör det svårt att komma ut på reguljära 
arbetsmarknaden. 

 KAA – Har idéer och önskemål att kunna bedriva mer förebyggande arbete, 
bygga upp fler samverkanskanaler, genomföra gruppaktiviteter för att stötta 
ungdomarna att komma vidare samt arbeta mer aktivt för att få ut dem i 
praktik och kunna ha nära uppföljningar och handledning under 
praktikperiod. Genom att arbeta förebyggande och mer aktivt med denna 
målgrupp ges vi möjlighet att stärka ungdomen innan de anses vara ”vuxna” 
och ska klara sig själv. Vi har i detta uppdrag möjlighet att vägleda dem rätt 
för att undvika att de efter skolgång inte har egen inkomst och därmed söker 
ekonomiskt bistånd.

 Jobba förebyggande mot arbetslöshet i Tomelilla kommun. Vi kan se en stor 
vinst i att kunna erbjuda alla Tomelilla kommuns invånare stöd och stöttning 
i arbetsrelaterade frågor. Detta för att kunna fånga upp invånare i kommunen 
som är arbetslösa eller på väg att bli det. Genom att börja jobba med denna 
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målgrupp, kan vi öka chanserna att de förblir självförsörjande, och därmed 
minimera risken att de hamnar på försörjningsstöd. 

 Ge ökad möjlighet till språkpraktik kombinerat med studier. För att kunna 
matcha praktikplats efter behov finns ett önskemål om utökad samarbete 
med kommunala verksamheter.

 Servicelaget består idag av 4 personer med lönebidragsanställningar samt en 
arbetsledare. I nuläget är det en pågående insats som löpt på sedan 
Arbetsmarknadsenheten startade upp 2017. Vi ser att det finns mer utveckla 
av verksamheten för att då öka antalet deltagare men det förutsätter 
eventuellt andra lokaler att nyttja och troligtvis behöver arbetsledningen ökas.

Framtid
I betänkandet (SOU 2020.66), Samverkande krafter – för stärkt kvalitet och 
likvärdighet inom Komvux för elever med svenska som andraspråk, föreslås bland 
annat följande förändringar för SFI som kommer att påverka verksamheten positivt 
på många sätt.

 Stödmaterial för stärkt beställarkompetens inom upphandling samt allmänna 
råd för systematiskt kvalitetsarbete inom Komvux.

 Förstärkta granskningar av SFI-verksamheter på anordnarnivå samt av 
kvalitetsarbetet inom SFI.

 Förbättrad statistik om bland annat studieresultat och kostnader.

 Ett så kallat kommunalt språkansvar som ska stödja kommunerna och skärpa 
befintliga krav på deras arbete med att söka upp, motivera och stödja 
individer att påbörja och slutföra hela SFI-utbildningen.

 Tidsbegränsad SFI-utbildning (4 år med möjlighet till individuell förlängning) 
och fastställda kurstider.

 Ändamålsenliga individuella studieplaner och progressionsplanering.

 Obligatorisk kartläggning av litteraciteter samt bedömningsmaterial för 
undervisningen: Bygga svenska vux.
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 Reglering av distansundervisning inom SFI.

 Olika former av kompetensutvecklingsinsatser specifikt för SFI och övriga 
Komvux.

 En plan för ökade behörighetskrav för lärare i SFI.

 Profilering mot vuxenutbildning av högskolekurser i svenska som andraspråk.

 Forskarskola och medel för praktiknära ämnesdidaktisk forskning om vuxnas 
lärande av och på svenska som andraspråk inom Komvux.

Statistik för hur lång tid SFI-studier tar i genomsnitt: 

Nationellt Ystad Österlens 
folkhögskola

SFI A 40  Har inga 
studerande på 
denna nivå

36

SFI B 30 41 53

SFI C 29 30 52

SFI D 23 27 59

 Ystad och Österlens folkhögskola (ÖSF) har olika system hur de administrerar och därför kan 
motsvarande siffror ej tas ut. Det som ses här ovan är Ystad; totalt antal veckor på slutförd utbildning. 
ÖSF: Pågående kurs men hittills uppnått dessa antal veckor. Oklart när kursen kommer avslutas. 
Resultatet från ÖFS är ett medianvärde

Ekonomiska konsekvenser
Det är av stor vikt att verksamheten arbetar effektivt, långsiktigt och med utveckling 
av nya insatser som leder till ökad självförsörjning.

Barnperspektivet
Barns utveckling påverkas av föräldrar som inte är självförsörjande på flera områden. 
Att växa upp i ekonomisk utsatthet får inte enbart materiella konsekvenser utan 
påverkar barns möjligheter inom en rad olika områden, inte minst socialt där bristen 
på pengar kan leda till utanförskap. Forskning visar även på samband mellan 
ekonomisk utsatthet och svagare skolprestation, samt risk för missbruk och 

34



Familjenämndens individ- och familjeutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
10 maj 2021

Justerandes sign

§ 80 forts.

kriminalitet i vuxenlivet. En ständig oro över pengar kan även påverka kvaliteten på 
föräldraskapet, något som skulle kunna förklara det starka samband som finns mellan 
ekonomisk utsatthet och alla former av misshandel och vanvård av barn, liksom 
omhändertagande av barn.  Barn som växer upp i familjer som får ekonomiskt 
bistånd har visat sig även få svårare att etablera sig på arbetsmarknaden som vuxna. 

Föräldrar är viktiga för barns utveckling och hälsa. Många faktorer i samhället kan 
påverka förmågan att vara en bra förälder. Detta är särskilt viktigt för nya föräldrar i 
Sverige. Möjligheten att som förälder ta till sig information i olika sammanhang är 
därför viktig, för att skydda barnet samt ge barnet förutsättningar att vara trygg, 
kunna utvecklas och må bra.

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

Uppföljning
Ej aktuellt.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar att godkänna verksamhetens redovisning och därmed 
skickar den vidare till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, socialchef Camilla Andersson, handlingsid: Fn 2021.1720.

Kommunfullmäktige § 141/2020 Mål och budget 2021 med plan för 2022-2023, 
handlingsid: Fn 2020.3689.

_________

Beslutet skickas till:

Familjenämnden

Kommunfullmäktige
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Kf § 141 Dnr KS 2019/199

Mål och budget 2021 med plan för 2022-2023

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

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

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

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

Kommunfullmäktige beslutar om en låneram på 320 mnkr för 2021. 

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

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

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

Kommunfullmäktige beslutar att medge kommunstyrelsen att använda upp 
till 30 mnkr för omsättningstillgångar.
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Särskilda uppdrag och förtydliganden budget 2021
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ges förvaltningsövergripande i uppdrag att implementera 
trygghets- och försköningsinsatser med fokus på Tomelilla tätort, 0,8 mnkr, 
uppdraget rapporteras i TB2 till kommunstyrelsen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Miljöperspektivet
Förslaget innehåller satsningar som bland annat innebär lägre miljöpåverkan.

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

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

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

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

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

Kommunfullmäktige beslutar om en låneram på 320 mnkr för 2021. 
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Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för 
Österlenhem AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 
400 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader och att såsom för egen 
skuld ingå borgen för Tomelilla Industriaktiebolags låneförpliktelser upp till 
ett totalt värde om 30 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

40



TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 november 2020

Justerandes sign

§ 141 forts.

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

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

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

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

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

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

Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämndens försköningsprogram för kommunens mindre 
tätorter finns med som ramförstärkning med 0,25 mnkr.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 142/2020, handlingsid: Ks 2020.3174.
Mål och Budget 2021 med plan 2022-2023 för Tomelilla kommun, 
handlingsid: Ks 2020.3054.
Alliansens förord budget 2021, handlingsid: Ks 2020.3055.
Barnkonsekvens budget Allians 2021, handlingsid: Ks 2020.3427.
Socialdemokraterna och Vänsterpartiets budgetförslag 2021 - En starkare 
välfärd, handlingsid: Ks 2020.3400.
Sverigedemokraternas budgetförslag 2021, handlingsid: Ks 2020.3420.
Sverigedemokraternas budgetförslag 2021 - Riktade uppdrag, handlingsid: Ks 
2020.3421.

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

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

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

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

Kommunfullmäktige beslutar om en låneram på 320 mnkr för 2021. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs och ett motförslag till huvudförslaget ska tas fram. 

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

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:

Ja-röst för Sara Anheden med fleras förslag.
Nej-röst för Per Gustafsson med fleras förslag.
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Omröstning
Med 7 ja-röster mot 6 nej-röster, samt 12 ledamöter som avstår från att 
rösta, beslutar kommunfullmäktige att Sara Anheden med fleras förslag ska 
vara motförslag i huvudomröstningen.

Ja-röster: Sara Anheden (S), Ida Bornlykke (S), Tina Bergström Darrell (S), 
Anders Throbäck (S), Peter Boström (S), Anne-Maj Råberg (S) och Mona 
Nihlén (V).

Nej-röster: Per Gustafsson (SD), Peo Örnsved (SD), Anders Rosengren 
(SD), Kent Olofsson (SD), Thony Blomgren (SD) och Jonas Olsson (SD).

Avstår: Per-Martin Svensson (M), Ewa Carnbrand (M), Sander Dijkstra 
(M), Marianne Åkerblad (M), Emil Ekstrand (M), Leif Sandberg (C), 
Magnus Nilsson (C), Christer Yrjas (C), Anette Thoresson (C), Carina 
Persson (L), Bo Herou (KD) och Mikael Holmberg (MP).

Beslutsgång 2 – budget (forts)
Följande beslutsgång fastställs i huvudvoteringen:

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för Sara Anheden med fleras förslag.

Omröstning
Med 12 ja-röster mot 7 nej-röster, samt 6 ledamöter som avstår från att 
rösta, beslutar kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Ja-röster: Per-Martin Svensson (M), Ewa Carnbrand (M), Sander Dijkstra 
(M), Marianne Åkerblad (M), Emil Ekstrand (M), Leif Sandberg (C), 
Magnus Nilsson (C), Christer Yrjas (C), Anette Thoresson (C), Carina 
Persson (L), Bo Herou (KD) och Mikael Holmberg (MP).

Nej-röster: Sara Anheden (S), Ida Bornlykke (S), Tina Bergström Darrell 
(S), Anders Throbäck (S), Peter Boström (S), Anne-Maj Råberg (S) och 
Mona Nihlén (V).

Avstår: Per Gustafsson (SD), Peo Örnsved (SD), Anders Rosengren (SD), 
Kent Olofsson (SD), Thony Blomgren (SD) och Jonas Olsson (SD).
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Beslutsgång 3 – Familjenämndens tredje särskilda uppdrag
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med Mikael Holmberg med fleras förslag.

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:

Ja-röst för Mikael Holmberg med fleras förslag.
Nej-röst för Per Gustafsson förslag.

Omröstning
Med 19 ja-röster mot 6 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att bifalla 
Mikael Holmberg med fleras förslag.

Ja-röster: Per-Martin Svensson (M), Ewa Carnbrand (M), Sander Dijkstra 
(M), Marianne Åkerblad (M), Emil Ekstrand (M), Leif Sandberg (C), 
Magnus Nilsson (C), Christer Yrjas (C), Anette Thoresson (C), Carina 
Persson (L), Bo Herou (KD), Sara Anheden (S), Ida Bornlykke (S), Tina 
Bergström Darrell (S), Anders Throbäck (S), Peter Boström (S), Anne-Maj 
Råberg (S), Mona Nihlén (V) och Mikael Holmberg (MP).

Nej-röster: Per Gustafsson (SD), Peo Örnsved (SD), Anders Rosengren 
(SD), Kent Olofsson (SD), Thony Blomgren (SD) och Jonas Olsson (SD).

Beslutsgång 4 – SD1: Hemspråksundervisning och SFI
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige avslår Per 
Gustafsson med fleras yrkande.

Beslutsgång 5 – SD2: Skriva och läsa
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige avslår Per 
Gustafsson med fleras yrkande.

Beslutsgång 6 – SD3: Migrationskostnader
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige avslår Per 
Gustafsson med fleras yrkande.

Beslutsgång 7 – SD4: Tiggeri
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige avslår Per 
Gustafsson med fleras yrkande.
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Beslutsgång 8 – SD5: § 3-område
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige avslår Per 
Gustafsson med fleras yrkande.

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:

Ja-röst för avslag på Per Gustafsson med fleras förslag.
Nej-röst för bifall till Per Gustafsson med fleras förslag.

Omröstning
Med 19 ja-röster mot 6 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att avslå Per 
Gustafsson med fleras förslag.

Ja-röster: Per-Martin Svensson (M), Ewa Carnbrand (M), Sander Dijkstra 
(M), Marianne Åkerblad (M), Emil Ekstrand (M), Leif Sandberg (C), 
Magnus Nilsson (C), Christer Yrjas (C), Anette Thoresson (C), Carina 
Persson (L), Bo Herou (KD), Sara Anheden (S), Ida Bornlykke (S), Tina 
Bergström Darrell (S), Anders Throbäck (S), Peter Boström (S), Anne-Maj 
Råberg (S), Mona Nihlén (V) och Mikael Holmberg (MP).

Nej-röster: Per Gustafsson (SD), Peo Örnsved (SD), Anders Rosengren 
(SD), Kent Olofsson (SD), Thony Blomgren (SD) och Jonas Olsson (SD).

Beslutsgång 9 – SD6: Skadestånd
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige avslår Per 
Gustafsson med fleras yrkande.

Beslutsgång 10 – S+V: Barnomsorg
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige avslår Sara 
Anheden med fleras yrkande.

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:

Ja-röst för avslag på Sara Anheden med fleras förslag.
Nej-röst för bifall till Sara Anheden med fleras förslag.
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Omröstning
Med 18 ja-röster mot 7 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att avslå 
Sara Anheden med fleras förslag.

Ja-röster: Per-Martin Svensson (M), Ewa Carnbrand (M), Sander Dijkstra 
(M), Marianne Åkerblad (M), Emil Ekstrand (M), Leif Sandberg (C), 
Magnus Nilsson (C), Christer Yrjas (C), Anette Thoresson (C), Carina 
Persson (L), Bo Herou (KD), Mikael Holmberg (MP), Per Gustafsson 
(SD), Peo Örnsved (SD), Anders Rosengren (SD), Kent Olofsson (SD), 
Thony Blomgren (SD) och Jonas Olsson (SD).

Nej-röster: Sara Anheden (S), Ida Bornlykke (S), Tina Bergström Darrell 
(S), Anders Throbäck (S), Peter Boström (S), Anne-Maj Råberg (S) och 
Mona Nihlén (V).
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Familjenämnden
Vård och omsorgsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Byggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Överförmyndarnämnden
Revisorerna
Valnämnden
Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Socialchef Camilla Andersson
Skolchef Johan Holmqvist
Vd Österlenhem AB och TIAB Pia Brink
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Fnuu § 24 Dnr FN 2021/70

Redovisning särskilda uppdrag budget 
2021

Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till 
familjenämnden
Familjenämnden beslutar att godkänna verksamhetens redovisning och skickar den 
vidare till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Familjenämnden fick i budgetbeslutet för 2021 särskilda uppdrag enligt nedan, att 
redovisa i samband med tertialuppföljning, T1, beslut Kf § 141/2020. 

”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.”

Uppdraget gällande SFI och AME redovisas i särskild tjänsteskrivelse.

Vad gäller startande av familjecentral har förvaltningen genomfört utredningar vilka 
sammanställts i en rapport. Rapporten har behandlats i familjenämnden vid två 
separata nämndsmöten. Rapporten är framtagen i dialog med inblandade aktörer, dvs 
Capio (mödravården), Region Skåne och Tomelilla kommun (Barn-och utbildning 
samt Individ och familj). Medverkande representanter från Capio och Region Skåne 
bedömer att rapporten utgör tillräckligt underlag för att de ska kunna fatta ett 
eventuellt beslut om att gå från avsiktsförklaring till samverkansavtal. Capio och/eller 
Region Skåne har inte återkommit med besked, än. I rapporten redovisas 
uppskattade kostnader för en familjecentral såväl avseende drift som investering. 
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Familjenämnden har med stöd av rapporten lyft dessa kostnader i nämndens 
budgetyttrande och som ett separat investeringsäskande till budgetberedningen. 

Vad gäller uppdraget om att höja medvetandegraden hos våra 7-9 elever på 
Kastanjeskolan med Nyföretagarcentrums hjälp så har denna insats försenats pga. 
pandemin. Kastanjeskolan har under våren 2021 haft en minst sagt annorlunda 
termin som inleddes med distansundervisning för alla elever under två veckor. 
Fortsättningen av vårterminen har inneburit fortsatt undervisning på distans, helt 
(vid uppmaning från smittskydd Skåne) eller till delar (succesiv återgång efter veckor 
helt på distans). Under dessa förutsättningar har ett arbete med Nyföretagarcentrum 
fått skjutas framåt till höstterminen 2021. 

Ekonomiska konsekvenser
Projekteringen och avtal om kommande familjecentral kommer att få ekonomiska 
konsekvenser men kostnaderna uppvägs av nyttan för medborgarna.

Barnperspektivet
Insatsen har skjutits upp på grund av pandemin men kommer att genomföras när det 
är möjligt. 

Miljöperspektivet
Ej tillämpligt.

Uppföljning
Uppdragen kommer att följas upp till kommunfullmäktige.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar att godkänna verksamhetens redovisning och skickar den 
vidare till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, skolchef Johan Holmqvist, handlingsid: Fn 2021.1855.

_________

Beslutet skickas till:

Familjenämnden

Kommunfullmäktige 
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Kf § 141 Dnr KS 2019/199

Mål och budget 2021 med plan för 2022-2023

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

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

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

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

Kommunfullmäktige beslutar om en låneram på 320 mnkr för 2021. 

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

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

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

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

52



TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 november 2020

Justerandes sign

§ 141 forts.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Miljöperspektivet
Förslaget innehåller satsningar som bland annat innebär lägre miljöpåverkan.

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

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

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

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

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

Kommunfullmäktige beslutar om en låneram på 320 mnkr för 2021. 

55



TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 november 2020

Justerandes sign

§ 141 forts.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Familjenämnden
Familjenämndens ram ökas med 3,1 mnkr. Varav 1,1 mnkr till förskola, 1,1 
mnkr till grundskola och 0,9 mnkr till OB förskola, dessa ökningar läggs till 
som ramförstärkningar. OB förskolan permanentas.
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Familjenämnden ges i uppdrag att genom Nyföretagarcentrum höja 
medvetenheten hos eleverna i åk 7-9 kring egenföretagande, 0,05 mnkr.

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

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

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

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

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

Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämndens försköningsprogram för kommunens mindre 
tätorter finns med som ramförstärkning med 0,25 mnkr.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 142/2020, handlingsid: Ks 2020.3174.
Mål och Budget 2021 med plan 2022-2023 för Tomelilla kommun, 
handlingsid: Ks 2020.3054.
Alliansens förord budget 2021, handlingsid: Ks 2020.3055.
Barnkonsekvens budget Allians 2021, handlingsid: Ks 2020.3427.
Socialdemokraterna och Vänsterpartiets budgetförslag 2021 - En starkare 
välfärd, handlingsid: Ks 2020.3400.
Sverigedemokraternas budgetförslag 2021, handlingsid: Ks 2020.3420.
Sverigedemokraternas budgetförslag 2021 - Riktade uppdrag, handlingsid: Ks 
2020.3421.

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

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

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

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

Kommunfullmäktige beslutar om en låneram på 320 mnkr för 2021. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs och ett motförslag till huvudförslaget ska tas fram. 

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

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:

Ja-röst för Sara Anheden med fleras förslag.
Nej-röst för Per Gustafsson med fleras förslag.
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Omröstning
Med 7 ja-röster mot 6 nej-röster, samt 12 ledamöter som avstår från att 
rösta, beslutar kommunfullmäktige att Sara Anheden med fleras förslag ska 
vara motförslag i huvudomröstningen.

Ja-röster: Sara Anheden (S), Ida Bornlykke (S), Tina Bergström Darrell (S), 
Anders Throbäck (S), Peter Boström (S), Anne-Maj Råberg (S) och Mona 
Nihlén (V).

Nej-röster: Per Gustafsson (SD), Peo Örnsved (SD), Anders Rosengren 
(SD), Kent Olofsson (SD), Thony Blomgren (SD) och Jonas Olsson (SD).

Avstår: Per-Martin Svensson (M), Ewa Carnbrand (M), Sander Dijkstra 
(M), Marianne Åkerblad (M), Emil Ekstrand (M), Leif Sandberg (C), 
Magnus Nilsson (C), Christer Yrjas (C), Anette Thoresson (C), Carina 
Persson (L), Bo Herou (KD) och Mikael Holmberg (MP).

Beslutsgång 2 – budget (forts)
Följande beslutsgång fastställs i huvudvoteringen:

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för Sara Anheden med fleras förslag.

Omröstning
Med 12 ja-röster mot 7 nej-röster, samt 6 ledamöter som avstår från att 
rösta, beslutar kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Ja-röster: Per-Martin Svensson (M), Ewa Carnbrand (M), Sander Dijkstra 
(M), Marianne Åkerblad (M), Emil Ekstrand (M), Leif Sandberg (C), 
Magnus Nilsson (C), Christer Yrjas (C), Anette Thoresson (C), Carina 
Persson (L), Bo Herou (KD) och Mikael Holmberg (MP).

Nej-röster: Sara Anheden (S), Ida Bornlykke (S), Tina Bergström Darrell 
(S), Anders Throbäck (S), Peter Boström (S), Anne-Maj Råberg (S) och 
Mona Nihlén (V).

Avstår: Per Gustafsson (SD), Peo Örnsved (SD), Anders Rosengren (SD), 
Kent Olofsson (SD), Thony Blomgren (SD) och Jonas Olsson (SD).
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Beslutsgång 3 – Familjenämndens tredje särskilda uppdrag
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med Mikael Holmberg med fleras förslag.

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:

Ja-röst för Mikael Holmberg med fleras förslag.
Nej-röst för Per Gustafsson förslag.

Omröstning
Med 19 ja-röster mot 6 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att bifalla 
Mikael Holmberg med fleras förslag.

Ja-röster: Per-Martin Svensson (M), Ewa Carnbrand (M), Sander Dijkstra 
(M), Marianne Åkerblad (M), Emil Ekstrand (M), Leif Sandberg (C), 
Magnus Nilsson (C), Christer Yrjas (C), Anette Thoresson (C), Carina 
Persson (L), Bo Herou (KD), Sara Anheden (S), Ida Bornlykke (S), Tina 
Bergström Darrell (S), Anders Throbäck (S), Peter Boström (S), Anne-Maj 
Råberg (S), Mona Nihlén (V) och Mikael Holmberg (MP).

Nej-röster: Per Gustafsson (SD), Peo Örnsved (SD), Anders Rosengren 
(SD), Kent Olofsson (SD), Thony Blomgren (SD) och Jonas Olsson (SD).

Beslutsgång 4 – SD1: Hemspråksundervisning och SFI
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige avslår Per 
Gustafsson med fleras yrkande.

Beslutsgång 5 – SD2: Skriva och läsa
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige avslår Per 
Gustafsson med fleras yrkande.

Beslutsgång 6 – SD3: Migrationskostnader
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige avslår Per 
Gustafsson med fleras yrkande.

Beslutsgång 7 – SD4: Tiggeri
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige avslår Per 
Gustafsson med fleras yrkande.
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Beslutsgång 8 – SD5: § 3-område
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige avslår Per 
Gustafsson med fleras yrkande.

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:

Ja-röst för avslag på Per Gustafsson med fleras förslag.
Nej-röst för bifall till Per Gustafsson med fleras förslag.

Omröstning
Med 19 ja-röster mot 6 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att avslå Per 
Gustafsson med fleras förslag.

Ja-röster: Per-Martin Svensson (M), Ewa Carnbrand (M), Sander Dijkstra 
(M), Marianne Åkerblad (M), Emil Ekstrand (M), Leif Sandberg (C), 
Magnus Nilsson (C), Christer Yrjas (C), Anette Thoresson (C), Carina 
Persson (L), Bo Herou (KD), Sara Anheden (S), Ida Bornlykke (S), Tina 
Bergström Darrell (S), Anders Throbäck (S), Peter Boström (S), Anne-Maj 
Råberg (S), Mona Nihlén (V) och Mikael Holmberg (MP).

Nej-röster: Per Gustafsson (SD), Peo Örnsved (SD), Anders Rosengren 
(SD), Kent Olofsson (SD), Thony Blomgren (SD) och Jonas Olsson (SD).

Beslutsgång 9 – SD6: Skadestånd
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige avslår Per 
Gustafsson med fleras yrkande.

Beslutsgång 10 – S+V: Barnomsorg
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige avslår Sara 
Anheden med fleras yrkande.

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:

Ja-röst för avslag på Sara Anheden med fleras förslag.
Nej-röst för bifall till Sara Anheden med fleras förslag.
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Omröstning
Med 18 ja-röster mot 7 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att avslå 
Sara Anheden med fleras förslag.

Ja-röster: Per-Martin Svensson (M), Ewa Carnbrand (M), Sander Dijkstra 
(M), Marianne Åkerblad (M), Emil Ekstrand (M), Leif Sandberg (C), 
Magnus Nilsson (C), Christer Yrjas (C), Anette Thoresson (C), Carina 
Persson (L), Bo Herou (KD), Mikael Holmberg (MP), Per Gustafsson 
(SD), Peo Örnsved (SD), Anders Rosengren (SD), Kent Olofsson (SD), 
Thony Blomgren (SD) och Jonas Olsson (SD).

Nej-röster: Sara Anheden (S), Ida Bornlykke (S), Tina Bergström Darrell 
(S), Anders Throbäck (S), Peter Boström (S), Anne-Maj Råberg (S) och 
Mona Nihlén (V).
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Familjenämnden
Vård och omsorgsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Byggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Överförmyndarnämnden
Revisorerna
Valnämnden
Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Socialchef Camilla Andersson
Skolchef Johan Holmqvist
Vd Österlenhem AB och TIAB Pia Brink
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Fnuu § 23 Dnr FN 2021/74

Initiativärende Brösarps ur och skur-
förskola

Familjenämndens utbildningsutskotts beslut
Familjenämndens utbildningsutskott beslutar lämna initiativärendet till 
familjenämnden utan förslag till beslut.

Ärendebeskrivning
Alliansen i familjenämnden, genom 1:e vice ordförande, Ewa Carnbrand, har lämnat 
in ett initiativärende till familjenämnden. Initiativet gäller investeringar i Brösarps 
skol- och förskolemiljö. För ett antal år sedan startades ett initiativ från politiskt håll 
för att öka Brösarps skolans attraktivitet. Initiativet hade sin bakgrund i de sjunkande 
elevtalen i Brösarps skola och en önskan om att attrahera nya barnfamiljer till 
Brösarp. Under de senaste åren har antalet elever i skolan och barn i förskolan ökat i 
Brösarp och skola/förskola. Utbyggnader och upprustningar har skett som en följd 
av detta, det s.k. ”hus-huset” har inretts ytterligare och i början av 2021 stod en ny 
paviljong för förskolan redo för bruk.

Inlämnat initiativ fångar tidigare planeringar för Brösarps skola och ligger i linje med 
Brösarps skolans profil som ”Ur och skur”-skola.

Initiativet lyftes för familjenämnden efter det att nämnden fattat beslut om önskade 
investeringar för 2022 och kom därför inte med i den ordinarie 
investeringsberedningen.

Initiativet innehåller inte specificerade kostnader för exemplifierade insatser men 
sedan tidigare har rektor uppskattat kostnader för större delen av de insatser som 
lyfts i initiativet, exempelvis lärmiljöer skolgård/förskolegård samt uteklassrum. 

Dessa satsningar uppskattas till en total kostnad om cirka 275 000 kr. 

Offertförfrågan är ställd till ramavtalsleverantör och mer specifika 
kostnadsuppskattningar kommer att inkomma. Förhoppningsvis innan 
familjenämndens sammanträde den 28 maj 2021.

För den särskilda satsningen som alliansen i familjenämnden lyft genom sitt 
inlämnade av initiativ har det bildats en projektgrupp vilken eftersöker externa 
finansiärer och andra bidrag till satsningen.
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Ekonomiska konsekvenser
Förslaget preciserar de direkta ekonomiska konsekvenserna i form av 
investeringskostnader och tillkommande driftskostnader. I längre perspektiv om 
satsningen medför ökad attraktivitet kan långsiktiga ekonomiska vinster ske genom 
exempelvis ökad inflyttning och interkommunala intäkter.

Barnperspektivet
En ökad funktionalitet och ökade möjligheter för barn/elever i 
undervisningssituationen samt under rast och lek är positivt ur ett barnperspektiv.

Miljöperspektivet
Brösarps skolas och förskolas satsning på en ”Ur och skur”-verksamhet med allt det 
innebär av egen odling, utevistelse, ett genomgripande miljöperspektiv inspirerar våra 
barn och unga till hållbara val och lägger grunden för miljömedvetenhet.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämndens utbildningsutskott beslutar lämna initiativärendet till 
familjenämnden utan förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, skolchef Johan Holmqvist, handlingsid: Fn 2021.1854.

Initiativärende till familjenämnden - kompletterande behov hos I Ur och Skur-
förskolan i Brösarp, handlingsid: Fn 2021.1565

_________

Beslutet skickas till:

Familjenämnden

Skolchef Johan Holmqvist
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From:                                 Pamela Lindqvist (Tomelilla Direkt)
Sent:                                  Tue, 20 Apr 2021 08:06:43 +0000
To:                                      Fn-zen
Subject:                             Initiativärende till FN / ewa@williamsafaris.se

ÄrendeID: 827443

Från: Ewa
Datum: 2021-04-19 kl. 05.36
 
 
 
 
 

 
Initiativärende till Familjenämnden
 
Brösarps skola är belägen i Tomelilla kommuns norra del. Skolan är den enda kommunala 
skolan i Sverige som har en Ur och Skur profil. Denna profil har under senaste åren visat sig 
vara av stort intresse för föräldrar och barn. Dessutom har elevantal har ökat betydligt. 
Människor söker sig mer ut till naturen och med det fria skolvalet så söker föräldrar alternativ för 
sina barn. Ur och Skur lär barnen om natur, odling och miljö. Det är alternativ som intresserar 
många unga människor idag. Intresset för att bo i Brösarp har ökat och förfrågningarna om plats 
på skolan likaså. Närheten till både Simrishamns kommun och Kristianstad kommun har visat att 
även därifrån har förfrågningar kommit om plats på skolan.
 
I Ur och Skur profilen är odling viktigt. Pallkragar är redan på plats och ett litet växthus skulle 
ytterligare höja kvalitén på att odla från frö till färdig produkt. Att få plocka färdiga tomater i ett 
växthus är ett spännande äventyr för barnen. I byn finns en trädgårdsförening och intresset för 
odling och trädgård är stor i Brösarps by.
Då det börja bli fullt på förskolan önskar vi, för att kunna tillgodose behovet och intresset, att det 
görs följande kompletteringar. 
 
Skärmtak/vindskydd - uteklassrum
För förskolebarnen: Ytterligare Sovplatser – utomhus
Litet vägghängt växthus alt. Större växthus alt. odlingstunnel
 
Vi önskar att initiativet bereds och att beslut fattas i Familjenämnden samt att ärendet kan 
belastas budget 2022. 
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Ewa Carnbrand  (M)
Ordförande i Familjenämndens utbildningsutskott
Charlotte Rosdala (C)
Ordförande i Familjenämnden
 
 
 
 
 
 
 

--

Tomelilla Kommun
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Fnuu § 21 Dnr FN 2020/65

Kvalitetsgranskning delegering Barn och 
utbildning

Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till 
familjenämnden
Familjenämnden beslutar besvara Skolinspektionens kvalitetsgranskning i enlighet 
med förvaltningens förslag till yttrande i ärendebeskrivningen. 

Ärendebeskrivning
Skolinspektionen genomförde en tematisk kvalitetsgranskning avseende 
huvudmannens styrning genom tydlighet i delegering och uppföljning hösten 2020. 

Granskningen avsåg grundskoleverksamheten.

Tomelilla kommun var en av 30 kommunala huvudmän som ingick i granskningen 
vilken genomfördes med digitala intervjuer 21–22 oktober för Tomelillas del. De 
som intervjuades var ett urval av rektorer för grundskolan, nämndens presidium, 
kommunstyrelsens arbetsutskott, kanslichef, biträdande skolchef och skolchef.

Skolinspektionens bedömning efter granskningen är att ett utvecklingsarbete i första 
hand behöver inledas inom följande områden.

Huvudmannens tydlighet i arbetet med delegering:

 Huvudmannen behöver försäkra sig om att medarbetare har rätt kompetens 
och möjligheter att utföra delegerade uppgifter.

Huvudmannens arbete med uppföljning och kontroll av delegerade uppgifter:

 Huvudmannen behöver kontrollera arbetet med delegerade uppgifter.

Förvaltningens förslag till yttrande:

Tomelilla kommun har, vilket Skolinspektionen identifierat i sin granskning, en tät 
samt strukturerad dialog mellan rektorer i grundskolan och förvaltningen. En ny 
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§ 21 forts.

styrmodell, tillitsbaserad styrning, är implementerad och genomsyrar dialogen mellan 
skolledning, förvaltning och huvudman. Vidare konstateras i granskningen att relativt 
få uppdrag delegeras till rektorer utifrån bestämmelser i skollagen. Delegering från 
huvudmannen till tjänstepersoner går företrädesvis till central förvaltningspersonal 
och skolchef. Innevarande delegeringsregler för familjenämnden avseende all 
skolverksamhet speglar detta genom sin omfattning. Efter Skolinspektionens 
granskning har en översyn av gällande delegeringsregler genomförts och 
huvudmannen kommer att besluta om revidering av dessa. Gällande 
delegeringsregler behöver revideras utifrån förändrad lagstiftning och en ökad 
möjlighet till delegering. Vidare har översynen gjorts utifrån vilken nivå hos 
huvudmannen som bäst kan fatta beslut utifrån aktuell bestämmelse adresserad till 
huvudmannen.

Efter det att nya och reviderade delegeringsregler beslutats kommer rektorer och 
andra berörda tjänstepersoner att utbildas inom området delegation från 
huvudmannen. En del i utbildningen kommer också att vara återrapportering av 
delegeringsbeslut till huvudmannen. Utbildningen/insatsen kommer att äga rum i 
början av hösten 2021.  Genom dessa åtgärder, reviderade delegeringsregler, 
utbildning och genomgång av dessa, är bedömningen att Skolinspektionens 
identifierade utvecklingsområden träffas.

Ekonomiska konsekvenser
Direkta ekonomiska konsekvenser föreligger inte. 

Barnperspektivet
Genomtänkta delegeringsregler där beslut fattas nära barnen ökar möjligheterna för 
att berört barns perspektiv får mer genomslag.

Miljöperspektivet
Ej aktuellt.

Förvaltningens förslag till beslut
Att familjenämnden besvarar Skolinspektionens kvalitetsgranskning i enlighet med 
förvaltningens förslag till yttrande i ärendebeskrivningen. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, skolchef Johan Holmqvist, handlingsid: Fn 2021.1851.

Begäran om informationsinhämtning rörande att Skolinspektionen granskar 
huvudman, handlingsid: Fn 2020.1343.
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Svar på begäran om information och verksamhetsredogörelse gällande 
kvalitetsgranskning delegering, handlingsid: Fn 2020.1451.

Kommunicering av protokoll Skolinspektionens tematiska kvalitetsgranskning, 
handlingsid: Fn 2020.3404.

_________

Beslutet skickas till:

Skolchef Johan Holmqvist
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From:                                 Pia Svensson (Tomelilla Direkt)
Sent:                                  Fri, 23 Oct 2020 13:03:59 +0000
To:                                      Fn-zen
Subject:                             Kommunicering av protokoll Skolinspektionens tematiska kvalitetsgranskning / 
arne.hellmark@skolinspektionen.se
Attachments:                   Protokoll för kommunicering Tomelilla.pdf, Missiv vid kommunicering 
Tomelilla.pdf

ÄrendeID: 823100

Från: Arne Hellmark
Datum: 2020-10-23 kl. 02.28
Hej! 
 
Här kommer protokollet från intervjuerna i vår tematiska kvalitetsgranskning. Vi skickar ut det så 
att ni har möjlighet att faktagranska innehållet. Återkoppling till oss ska bara ske om ni hittar 
sakfel i texten. 
 
Senast den 6 november vill vi ha er eventuella återkoppling. Efter det kommer vi gå vidare och 
fatta beslut. 
 
Hör gärna av er om ni har frågor, funderingar eller tankar! 
 
Vänligen 
Arne Hellmark 
 
 
_________________________________________
 
Arne Hellmark 
Utredare 
Enhet Söder 3
Skolinspektionen
Telefon: +46 (0)8-586 081 28 
E-post: arne.hellmark@skolinspektionen.se 
 
Växel: +46 (0)8-586 080 00
Besök: Gårdavägen 1 Göteborg
Postadress: Box 2320, 403 15 Göteborg 
www.skolinspektionen.se
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För information om hur Skolinspektionen behandlar personuppgifter: 
https://www.skolinspektionen.se/sv/Om-oss/integritetspolicy/
_________________________________________
 
Prenumerera på Skolinspektionens nyheter
Följ oss på Twitter | Facebook | LinkedIn | YouTube
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Protokoll 

Tematisk kvalitetsgranskning 
2020-10-23 

1 (24) 
Dnr 2019:9157 

 

 

Skolinspektionen. Box 2320. 403 15 Göteborg. Telefon: 08-586 080 00 vx. www.skolinspektionen.se 

 

Protokoll efter granskning av 

huvudmannen Tomelilla kommun den 

21-22 oktober 2020  
 

Protokollen återger inte ordagrant eller i kronologisk ordning vad som har framkommit i 
intervjuerna och de frågor och svar som angivits under intervjuerna kan ha 
sammanfattats. 

 

 Bakgrundsuppgifter om verksamheten 

Beskrivning Antal invånare i kommunen: cirka 13 500 

Antal elever i kommunal grundskola: cirka 1 400 

Antal kommunala grundskolor: 7 

Antal rektorer: 4 

Antal skolchefer: 1 

Övrigt I Tomelilla är Familjenämnden ansvarig nämnd för 
grundskoleverksamheten. Familjenämnden har även ansvar 
för socialtjänsten. Inom nämnden finns två utskott, ett som 
hanterar skolfrågor och det andra som hanterar 
socialtjänstfrågor.  

 

1. Anteckningar från intervju med två rektorer som 

intervjuats den 21 oktober 
Medverkande från Skolinspektionen: Arne Hellmark och Mirzet Tursunovic  

Deltagare: Två grundskolerektorer, båda för varsin f-6 skolenhet. Ena har varit i kommunen 
sedan 1982 och den andre började 2016 i kommunen.  
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Inledande frågor  
 

Kan ni beskriva hur er kommunikation gentemot skolchefen ser ut, när träffas ni, vad 
pratar ni då om?  

Vi träffas varannan vecka på ett sådant ledningsmöte som består av tre delar, den 
första delen är för förskolerektorer, den andra delen är för alla och den tredje enbart 
för grundskolerektorer.  

 

Vi har kvalitetsdialoger med skolchefen också utifrån ett rullande schema. 

 

Han är vår närmaste chef. 

 

Vad pratar ni då på era kvalitetsdialoger? 

Vi pratar om olika delar i vår verksamhet. Vi tittar på olika bitar varje gång. 

 

Mål för verksamheten följs också upp då. 

 

Kan ni beskriva kommunikationen mellan er rektorer och övrig förvaltningspersonal 
med delegerade uppgifter? 

Biträdande skolchef är också med på ledningsmötena varannan vecka och även på 
kvalitetsuppföljningarna.  

 

Vi har kontakt med skolskjutshandläggaren och ekonomiansvarig men de kontaktar vi 
mest via mail. 

 

Vilket uppdrag och roll har skolchefen i relation till er?  

Han har inte varit jättelänge hos oss. Han har varit skolchef i kanske två år. Han har fått 
en annan roll i ledningsgruppen, hans roll är att hålla politikerna lugna.  
 
Tidigare har politikerna kunna ringa och ställa olika frågor men skolchefen har nu 
mandatet att hålla dem borta ifrån oss rektorerna.  
 
Har ni märkt att politikerna inte längre lägger sig i? 

Ja, vi har fått arbetsro. 

 
Han är kunnig, kan processerna, jag har stort förtroende för hans kunskaper. 
 
Hur skulle ni beskriva grundskolans styrningsfilosofi i den här kommunen? 
Tillitsbaserad styrning. 
 
Vi har fått utbildning i ledarakademin och det har varit givande att delta i den. Den var 
bredd, alla chefer i kommunen deltog i den. 
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Tillit handlar om att det finns transparens i verksamheten, välvilja. Det upplever jag att 
det finns i kommunen, vi pratar öppet om saker och ting, känner till agendor. Det 
genomsyrar alla leder. 
 
Ibland har vi HR på våra ledningsmöten. 
 
Tar sig tilliten uttryck i arbetet med delegationsordningen? 
Jag känner att man får förtroende till att genomföra vissa saker som man har ansvar 
för. 
 
Det är tydligt när man har ett speciellt uppdrag. 
 
Jag har deltagit i Skolverkets riktade insatser mot nyanlända och lärande, detta under 
tre år. Nu har det tagit slut. 
 
Jag har ansvar för modersmål i hela kommunen. 
 
Man kan ställa frågor till honom om man kör fast i något. 
     
 

Fråga 1: I vilken utsträckning är huvudmannens delegering av uppgifter och 

återrapporteringskrav tydliggjorda?  
 
Hur avgörs vilka uppgifter som ska delegeras till er rektorer? När förs en sådan dialog 
om nya uppgifter och med vem? 

Jag arbetade som tillförordnad rektor förra läsåret och det var tydligt vad det var som 
ingår i mina arbetsuppgifter. 
 

Vår före detta skolchef gav mig i uppdrag att arbeta med och ansvara för modersmålet 
i kommunen. Det var i dialog med honom. 

 
Jag delar ansvar för specialpedagogiska nätverket i kommunen och det har också varit 
tydligt och jag har velat ha det uppdraget.  
 

Det finns inte så mycket i delegationsordningen som rör rektorer? 
Det är i samtalen i ledningsgruppen där det tydliggörs vad som ska göras trots att det 
inte finns med i delegationsordningen. 
 

Det är ganska kart vad som ska ingå i rektors uppdrag utifrån skollagen och andra 
bestämmelser. 
 
Hur vet huvudmannen att ni som rektorer har den kompetens och de förutsättningar 
som krävs för att kunna utföra det ni delegerats?  
Det kommer fram i våra samtal när vi pratar om våra verksamheter.  
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Jag signalerar till exempel att jag har jättemycket barn i verksamheten och det har 
signalerats att det ska byggas ut. Det är ganska smidigt. Skolchefen och jag har gått 
vidare till nästa steg, till nämnden. 
 

Finns det några arbetsbeskrivningar för uppgifterna ni delegerats, skriftligt, i dialog?  
Jag har inte fått något sådant. 
 
Jag har inte fått så många delegeringar utom när jag var tillförordnad men då är det 
tydligt vad som ingår i mina uppdrag som rektor. 
 

Vi är liten kommun och dialogen är nära så det spelar roll. Vi tar stöd i varandra, känner 
varandra. 
 
Hur vet ni vad som ska återrapporteras till huvudmannen avseende de delegerade 
uppgifterna? 
Vi har ett årshjul för när saker och ting ska rapporteras. Det är tydligt. 
 
Det ser olika ut, ibland rapporterar vi via sammanställda rapporter och ibland kan det 
bli muntligt i ledningsgruppen när vi diskuterar våra resultat och genomför analyser. 
Det sker i dialog. 
 
Det känns bra att det inte måste produceras en massa rapporter utan att man 
diskuterar det i ledningsgruppen. Det känns mer äkta så än att man bara ska producera 
rapporter. Så här blir det diskussioner på riktigt. 
 

Fråga 2: I vilken utsträckning sker implementering av delegerade uppgifter så 

att hög följsamhet främjas?  
 
Hur säkerställer skolchefen i sin överlämning av delegerade uppgifter att ni förstått 
vad som ska göras?  
Jag har inte fått det på det sättet. Utan det sker så som vi beskrev på din tidigare fråga 
för det är inte många uppgifter som ligger på oss och som finns i delegationsordningen. 
 

Det som står i skollagen är tydligt beskrivet vad en rektor ska ansvara för. 
 
Har ni något exempel på när skolchefen anpassat er arbetssituation utifrån en 
delegerad uppgift?  
Det händer att vissa administrativa uppgifter flyttas centralt till förvaltningen. 

 

Det har inte varit aktuellt att anpassa min arbetssituation när jag fick i uppdraga att 
arbeta med modersmålet men när jag deltagit i Skolverkets projekt då hade jag två 
reserverade dagar i veckan bara för det arbetet. 

 

Hur anmäls till huvudmannen exempelvis ert arbete mot kränkande behandling? 
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Vi anmäler till huvudmannen de kränkningar som samlas. Det går till biträdande 
skolchef. Jag har inte haft så många anmälda kränkningar. 

 

Så fort ett ärende kommer in i inrapporteringsverktyget vidarebefordrar jag det direkt 
till biträdande skolchef. 

 

Där i IT-systemet är det beskrivet vilka steg det ska tas när ett kränkande ärende blir 
aktuellt. 

 

Uttrycker skolchefen någonsin vilka förväntningar och vilket ansvar som finns 
kopplat till de delegerade uppgifterna?  
Ja, det uttrycks tydligt i våra möten. Det är tydliggjort vad som ska göras med den och 
den uppgiften. 
 

Det är bra när det tydliggörs i organisationen hur viktigt det arbetet, exempelvis kring 
modersmålet, är. 

 

Kommunala mål från politikerna?   
Förut fanns det många och alla kommunala mål var inte samspelta med skollagen. Nu 
spretar det inte alls på det sätt som det gjorde tidigare. 

 

Vi har haft politikerdialoger just för att prata om målen, vad vi har tyckt om målen. Nu 
har de bantat ned sina mål, det har blivit bättre. Nu har vi fem-sex mål från politiken, 
förr var det betydligt fler mål. Miljö, hållbar utveckling har vi nu som ett av de 
kommunala målen, det ska arbetas med i hela kommunen.  

 

Vi får stöd från biträdande skolchef och skolchef att arbeta även med de kommunala 
målen. 

 

Hur arbetar skolchefen för att det ska finnas en samsyn inom organisationen kring de 
uppgifter som delegerats och det ansvar olika funktioner har?  

Vi diskuterar allt som behövs i ledningsgruppen. 
 
Det sker också i våra kvalitetsdialoger. 
 
Vi har haft heldagar för att prata om varandra verksamheter. 
 
Samtalar man om vad som ska uppnås med de delegerade uppgifterna och hur de ska 
följas upp?  
Det pratar vi också i våra kvalitetsdialoger och i samtal med skolchefen. 
 

Fråga 3: I vilken utsträckning kontrollerar huvudmannen delegerade 

uppgifter för att tillförsäkra en väl genomförd delegering?  
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Hur följer huvudmannen upp att ni arbetar med de delegerade uppgifterna på avsett 
sätt?  

Det sker via våra årshjul och kvalitetsdialoger. Det redovisas till nämnden 
betygssammanställningar, resultat från skolenheter. 

 

Jag har inte så många delegeringar så frågan upplevs som svår. 

 

Har ni exempel på uppgifter som ni har men som borde hanterats på en annan 
organisatorisk nivå, eller av en annan kompetens i organisationen? Har ni deltagit i 
diskussioner kring varför dessa uppgifter riktats till er?  

Jag har inga exempel på det. 

 

Jag vet egentligen inte varför jag fick arbeta med modersmålet. Jag fick förfrågan och 
jag tackade ja till det. 

 

Vet ni om huvudmannen regelbundet utvärderar sådant som kan reglera 
delegeringen, t.ex. nya dokument, ändringar i lagen, organisationen?  

Jag har inte deltagit i något sådant. 

 

Inte jag heller. 

 

Kan ni ge några konkreta exempel på när sådan utvärdering har lett till att ni har 
uppdaterat eller förändrat den genomförda delegeringen?  

Jag kan inte ge några exempel. 

 

På vilka sätt får skolchefen och huvudmannen kännedom om brister i arbetet med de 
delegerade uppgifterna skulle uppstå?  

Det är genom dialogen, vi pratar med varandra och träffas regelbundet. Det finns ett 
tillitsklimat som gör att man kan berätta.  
 
Vet ni hur skolchefen agerar när brister i arbetet med delegerade uppgifter uppstår? 
Det har inte hänt. 
 
Det finns tillit och förtroende till varandra, en öppenhet i hela verksamheten. 
 
Han tar till sig och tänker gemensamt med oss hur vi ska lösa det. 
 
Han lyssnar men han har inget trollspö, det är viktigt att prata och ha dialog. 
 
Skolchefens förutsättningar till att omsätta skollagen och nationell lagstiftning? 
Bra förutsättningar.  
 
Jag har fullt förtroende för honom. 
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Avslutande frågor  
 

I arbetet med delegering, vad fungerar särskilt väl eller något som skulle kunna 
utvecklas ytterligare i huvudmannens organisation av grundskolan och arbetet med 
delegering?  

Jag får leda verksamheten så som jag vill. Jag vill hellre bli befriad från administrativa 
uppgifter exempelvis beställningar, vissa uppföljningar, skicka iväg olika kallelser och 
liknande och arbeta med det pedagogiska uppdraget. 

 
Övriga tillägg?  
Inget. 
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2. Anteckningar från intervju med övrig 

förvaltningspersonal som intervjuats den 21 

oktober 
Medverkande från Skolinspektionen: Arne Hellmark och Mirzet Tursunovic  

Deltagare: Kanslichef tillika kommunjurist och biträdande skolchef har hand om en hel del 
granskningar men inte personalansvar för rektorer – båda är med i ledningsgruppen 

 

Inledande frågor  
 

Beskriv huvudmannens organisation för grundskolan.  

Vi är en liten kommun med ett fåtal skolor. Vi har en 7-9 skola i kommunen och fem f-6 
skolor. Vi har en förskola-skola och så några förskolor. Vi är en förvaltning och det finns 
verksamhetschef under kommundirektören. Skolchefen ansvarar för skolverksamheter 
i kommunen. 

 

Kan ni beskriva hur er kommunikation gentemot skolchefen ser ut, frekvens, 
sammanhang?  

Vi har formella möten med skolchefen. Vi sitter bredvid varandra och har mycket 
informella möten.  

 

Det finns en beredningsstruktur för nämnden där vi träffas och går igenom de ärenden 
som ska tas upp i nämnden.  

 

Kan ni beskriva kommunikationen mellan er och övrig förvaltningspersonal med 
delegerade uppgifter? 

Vi träffar rektorer varannan vecka och inom ramen för det systematiska 
kvalitetsarbetet under sammanlagt sex tillfällen per år. 

 

Vi sitter alla tillsammans, skolskjutshandläggaren och två administratörer och en som 
arbetar med digitala tjänster – alla vi sitter väldigt nära varandra. 

 

Vilket uppdrag och roll har skolchefen i relation till er?  

Han är högstansvarig gentemot nämnden. Han är fördragande i olika ärenden för 
nämnden. Han har personal- och ekonomiansvar. 
 
Han är skolchef i skollagens mening. 
 
Hur skulle ni beskriva grundskolans styrningsfilosofi i den här kommunen, uttalade 
eller inte uttalade tankar? 
Tillitsbaserad styrning har vi i kommunen. Vi genomför uppgifter i dialog, mycket mer 
än vad vi gjorde tidigare. På så sätt får vi en mycket bättre bild av verksamheter när 
man diskuterar resultat och inte bara fokuserar de skriftliga rapporterna. Rektorerna 
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uttalar sina idealtillstånd och vart de är på väg och vi får direkt inblick i de 
funderingarna. Beslut ska fattas nära dem som är berörda. 
 
Tillitsbaserad styrning diskuteras tydligt i hela kommunen och inte bara för 
grundskolan. 
     

Fråga 1: I vilken utsträckning är huvudmannens delegering av uppgifter och 

återrapporteringskrav tydliggjorda?  
 
Hur avgörs vilka uppgifter som ska delegeras till er? Det är inte mycket som är 
delegerat till exempelvis rektorer utifrån delegationsordningen? 

Detta har inte varit stort fokus för vårt arbete så här långt. Vi har haft stor rörlighet 
bland retorer. Dialog med politiken kring delegering förs med politiken men vi har haft 
mer fokus på andra delar i organisationen och inte själva delegationsordningen i sig. 

 

Våra delegeringsregler som vi har gäller både skolan och andra regler kring exempelvis 
upphandlingar med mera. Återrapporteringen kan det brista kring men det är tydligt 
vilka funktioner ska fatta vilka beslut.  
 
Skolchefen kan delegera vidare men det är inte mycket som är delegerat till rektorerna, 
deras uppdrag är tydligt utifrån skollagen. 

 
Hur vet huvudmannen att ni som förvaltningspersonal och rektorerna har den 
kompetens och de förutsättningar som krävs för att kunna utföra det ni delegerats?  

Där det står att man ska samråda med kommunjurist då kontaktas jag när någon inte 
känner sig trygg i de juridiska delarna. Vi är liten kommun och hjälps åt, alla på 
förvaltningen sitter nära varandra. 
 

Rektorernas förutsättningar uppmärksammar vi mer i deras systematiska 
kvalitetsarbete. 
 
Finns det några arbetsbeskrivningar för uppgifterna ni delegerats?  

Jag har inte haft det. I tidigare delegationsregler har det funnits beskrivningar för de 
delar som inte finns beskrivna i skollagen, exempelvis delar av det arbetsmiljöarbetet.  

 
Hur vet ni vad som ska återrapporteras till huvudmannen avseende de delegerade 
uppgifterna? 
Nämnden är välinformerad. När vi presenterar nulägeskartor presenterar vi hur det ser 
ut i verksamheterna. 
 
Rena delegationsbeslut som ska återrapporteras till nämnden varierar från olika 
nämnder, det skulle kunna bli tydligare. Det finns många beslut som rektorer fattar 
utifrån skollagen och allt detta måste inte återrapporteras till nämnden. 
 
Kränkande behandling, hur rapporteras det? 
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Det är praxis kring hur vi gör. Vi återrapporterar antal upplevda kränkningar. Vi 
rapporterar i sammanställningar även hur arbetet fungerar, finns planerna mot 
kränkande behandling och diskriminering. 
 

Fråga 2: I vilken utsträckning sker implementering av delegerade uppgifter så 

att hög följsamhet främjas?  
 
Hur säkerställer skolchefen i sin överlämning av delegerade uppgifter att ni förstått 
vad som ska göras?  

Det är inte så aktuellt för min del. 
 

När han lämnar uppgifter till mig då har vi en dialog om det innan jag får någon uppgift. 
Det är så nära och korta vägar mellan mig och honom. Det är så få personer det 
handlar om så det syns direkt om något inte fungerar som det ska. 
 

Har ni något exempel på när skolchefen anpassat er arbetssituation utifrån en 
delegerad uppgift?  
Nej, det har inte varit nödvändigt. 

 
Hur skapar skolchefens överlämning av delegerade uppgifter tydlighet i fråga om 
genomförande, samsyn och återrapportering?   
Vi har så kallade mål-dagar när vi diskuterar politiska mål i kommunen. Sedan för vi 
dialog kring hur målen uppfylls. Det finns tydlighet kring alla arbetsuppgifter som vi 
hanterar. 

 

När vi har mål-dagar då finns rektorerna med på de dagarna och arbetsuppgifterna kan 
även då tydliggöras. 

 

Det fungerar bra i en liten kommun. 

 

Två gånger per termin redogör nämndens ordförande för kommunfullmäktige 
genomförda uppgifter i respektive nämnd. Det finns rutiner för det. 

 

Finns det konflikt mellan nationella och kommunala mål? 

Nej, det finns inte längre. Tidigare har man kunnat uppleva det. Nu är vi och rektorerna 
väldigt involverade i framtagandet av de kommunala målen så att de nu ligger i linje 
med skollagen. 

 

Kommunfullmäktige tar sina mål och därifrån arbetar nämnden med sina mål. I 
medarbetarsamtal tar vi också individuella mål utifrån de övergripande målen. 

 

Hur arbetar skolchefen för att det ska finnas en samsyn inom organisationen kring de 
uppgifter som delegerats och det ansvar olika funktioner har?  
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Vi är liten kommun och det är nära och korta beslutsvägar. Mycket hanteras i de 
ständiga dialogerna som vi för med varandra. 
 

Fråga 3: I vilken utsträckning kontrollerar huvudmannen delegerade 

uppgifter för att tillförsäkra en väl genomförd delegering?  
 

Hur följer huvudmannen upp att ni arbetar med de delegerade uppgifterna på avsett 
sätt?  

Det är via systematisk kvalitetsarbete, dialoger och olika rapporter. 

 

Har ni exempel på uppgifter som ni har men som borde hanterats på en annan 
organisatorisk nivå, eller av en annan kompetens i organisationen? Har ni deltagit i 
diskussioner kring varför dessa uppgifter riktats till er?  

Nej, inte så som jag upplevt. Det kan kanske vara någon uppgift som man skulle kanske 
kunna delegera ned.  

 

Jag tänker på förskoleklass och de förändringar som inträffat där. 

 

Vet ni om huvudmannen regelbundet utvärderar sådant som kan reglera 
delegeringen, t.ex. nya dokument, ändringar i lagen, organisationen?  

Delegationsordningen revideras i början av varje mandatperiod. 

 

Frågor kan flyttas från ena till den andra nämnden och då måste man revidera 
delegationsordningen. 

 

Kan ni ge några konkreta exempel på när sådan utvärdering har lett till att ni har 
uppdaterat eller förändrat den genomförda delegeringen?  

Det är mer när styrdokument ändras som delegationsordningen uppdateras. 

 

Tre gånger under mandatperioden har den nuvarande delegationsordningen 
uppdaterats.  

 

På vilka sätt får huvudmannen och skolchefen kännedom om brister i arbetet med de 
delegerade uppgifterna?  

Nämnden ställer hela tiden följdfrågor så det känns som att de är väldigt nära. Det 
kommer ofta frågor utifrån faktiska händelser eftersom man känner varandra i en liten 
kommun. Vi försöker hålla nämnden på vad-et och hur-et hanteras ute i 
organisationen. 
 
Vet ni hur skolchefen agerar när brister i arbetet med delegerade uppgifter uppstår? 
Vi har sett att vi inte återrapporterar i tillräcklog grad, det har vi upptäckt.  
 
Det är så få inblandade i allt, så är det i liten kommun, vilket gör att man kanske inte är 
så formell och rapporterar in allt. 
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Skolchefens förutsättningar att omsätta lagen och annan lagstiftning inom 
skolområdet? 
Jag tänker att det är goda. Man kan ha synpunkter på tidsperspektiv när saker och ting 
ska genomföras men vi har gott samarbete även med andra verksamheter.  
 
Det är många fördelar när man är små, det blir lättare att samverka. 
 

Avslutande frågor  
 

I arbetet med delegering, vad fungerar särskilt väl eller som något behöver utvecklas 
i den här huvudmannens organisation gällande grundskolan och delegering?  

Återrapporteringen skulle kunna bli mer stringent så att vi stärker det.  

 

Även om nämnden känner till sakerna kan vi utveckla de formella bitarna. 

 

Saker och ting blir utförda, ingenting hamnar mellan stolarna, närhet till varandra 
skapar de goda förutsättningarna. 
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3. Anteckningar från intervju med skolchef som 

intervjuats den 21 oktober 
Medverkande från Skolinspektionen: Arne Hellmark och Mirzet Tursunovic  

Deltagare: Skolchef sedan drygt ett år, dessförinnan i Eslöv som chef för bland annat 
vuxenutbildning 

 

Inledande frågor  
 

Beskriv huvudmannens organisation av grundskolan.  

Vi har lite olika perspektiv, vi är liten kommun, lite annorlunda struktur med bland 
annat byskolor. Ganska låga skolresultat i kommunen som till del kan förklaras med 
socioekonomiska faktorer. Fyra rektorer och tre biträdande på de sju grundskolorna 
har vi i kommunen.  

 

Kan du beskriva kommunikationen som du för gentemot kommunfullmäktige om 
grundskola?   

Det är spännande, politiken kommer nära då vi är en liten kommun. Under det här året 
har jag varit i kommunfullmäktige tre-fyra gånger. Nästkommande möte i november 
har vi budgetberedning och jag ska vara med då. Tät kontakt med kommunstyrelsen 
också. 

 

Samma fråga som ovan fast gentemot nämnden?  

Vi pratar om skola och utbildning och om socialtjänsten, ungefär hälften var. Nämnden 
hade tuff ekonomisk situation när jag började och den socioekonomiska fördelningen 
diskuterades i nämnden. Nu är man i politiken ense om vad man är oense om. Vi pratar 
mycket om skolresultaten. Jag ska i min roll ha sakkunskaper som nämnden kan luta sig 
mot när de fattar sina beslut. Skolpliktsbevakning har vi också arbetat med. 

 

Samma fråga som ovan fast gentemot rektorerna och övrig förvaltningspersonal med 
delegerade uppgifter kopplat till grundskolan? 

Ledningsgruppen träffades i början en gång i veckan men nu träffas vi varannan vecka. 
Däremellan har vi verksamhetsdialoger med utpekade skolor. I dialog och utifrån 
kollegialt lärande pratar vi om hur vi arbetar med de olika målen. Vi kan prata om 
exempelvis elevinflytande eller trygghet och studiero och diskutera vilka bilder vi ser 
utifrån enkätresultaten. Vi går på djupet kring vissa frågor. Vi försöker lämna 
rapporterna bakom oss och betona dialog och tillit som vi kör med i hela kommunen. 

 

Hur är nämndens uppdrag för grundskolan känt i organisationen?  

Det är känt men det finns en hög förväntan på politik från exempelvis rektorer eller 
lärare som måste ha klart för sig att det handlar om fritidspolitiker och att vi ska hjälpa 
politiken att fatta bra beslut.  
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Beskriv grundskolans styrningsfilosofi i den här kommunen. 
Vi har tillitsbaserat styrande som vi håller på med och implementerar i kommunen. Vi 
är en liten förvaltning och har nära till varandra. 
 
Organisation som stödjer upp den tanken? 
Ja, det tycker jag. 
 

Fråga 1: I vilken utsträckning är huvudmannens delegering av uppgifter och 

återrapporteringskrav tydliggjorda?  
 

Hur avgör du vad som ska delegeras och vad du själv behöver ta?  

Brett, ofta. Det är på tre sätt. Vi träffas i ledningsgruppen, vi träffas i 
verksamhetsdialogerna och i medarbetarsamtal. Det framkommer ganska mycket 
under de tillfällena. Vi har rektorer som går rektorsutbildningen så vissa frågor som 
aktualiseras där kan vi diskutera med rektorerna. 

 

Inte mycket i delegationsordningen till rektorer? 

Mycket fördelas i samtal med rektorerna. Vi ska sätta tänderna i delegationsordningen, 
den är tunn i nuläget. Tjänstemän sitter nära varandra så vi kan lätt diskutera 
skolfrågor som upplevs aktuella. Delegationsordningens tunnhet återspeglar inte i hur 
arbetsuppgifter fördelas till enskilda medarbetare.  

 

Vad avgör att någon delegeras en uppgift? 

Modersmålet delegerades till en rektor som är rektor för en liten skola och som hade 
tid för det uppdraget. Jag utgår ifrån kunskap och resurser så att man kan klara det 
inom ramen för sitt uppdrag. Kunskap och resurser måste man ha. 

 

Hur vet nämnden att medarbetarna och du har rätt kompetens och förutsättningar 
att utföra delegerade uppgifter? 

När någon anställs tittar man på de bitarna, man tittar mycket på kompetensen vid alla 
nyanställningar i kommunen. 

 

Finns det några arbetsbeskrivningar för de delegerade uppgifterna? 

Det står i skollagen när det gäller rektorer. 

 

Hur arbetet mot kränkande behandling se ut? 

Vi har det i vårt IT- system. Det finns en mall i det systemet, hur man ska arbeta med 
det, att det ska rapporteras till nämnden. 

 

Uttrycker nämnden förväntningar på dig kopplat till de delegerade uppgifterna? 
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Det gör dem. framförallt på nämndsmötena och under utbildningsutskotten och de 
mindre formella samtal där. Nämnden har rimlig förväntan på min funktion. 

 
Anser du dig ha rätt befogenheter utifrån dina delegerade arbetsuppgifter? 
Ja, det anser jag att jag har. Även våra rektorer anser att de har goda resurser överlag.  

 

Har dina tjänstemän rätt befogenheter utifrån de delegerade uppgifterna?  

Ja, det har dem.  

 

Uttrycker nämnden några återrapporteringskrav som följer uppgifterna? 

Ja, det är tydligt med de delarna. Det har varit lite problem med de administrativa 
delarna i nämnden, brist på personal, vilket försenat sammanställning av 
återrapporteringar.  

 

Uttrycker du som skolchef vilka återrapporteringskrav som följer på uppgifterna? 

Det gör jag, via systematiskt kvalitetsarbete i huvudsak och via dialoger. 

 
Hur säkerställer du att du hela tiden hålls uppdaterad på skollagen och andra 
nationella bestämmelser? Exempelvis vid nya riktlinjer, förordningar eller andra 
förändringar.  
Jag är nörd. Att hitta balansen med nämnden och olika politiker för att kunna 
presentera de lagändringar som träder ikraft. Vi har en kommunjurist som vi kan 
använda vid juridiska avvägningar. Biträdande skolchef och jag spanar på olika sätt 
lagändringar. Jag deltar i olika Skånenätverk tillsammans med andra skolchefer. 
 
Politiska kommunala mål? 
När vi skriver förslag till beslut, försöker biträdande skolchef och jag bli tydliga. 
Avgiftsfri skola och exempelvis frukt i skolan – rektorerna kan tycka att det är 
bagatellartad fråga men vi har tagit den fråga på allvar för att hitta samma förklaring 
både för politiken och för rektorerna.  
 
Anser du att du som skolchef ges förutsättningar att omsätta skollagen och de 
nationella bestämmelserna i handling? 
Jag bedömer dem som goda eftersom vi har en inlyssnande politik i Tomelilla och de 
skapar goda förutsättningar för sin skolchef. Vi har både klok och insatt politik i 
kommunen. 

 

Fråga 2: I vilken utsträckning sker implementering av delegerade 

uppgifter så att hög följsamhet främjas?  
 

Hur säkerställer du att medarbetarna förstått uppgifterna du delegerat dem?  
Upplever du att huvudmannens överlämning av uppgifter till dig som skolchef gör 
uppgifterna tydliga och genomförbara? Behöver du anpassa utförandet?   
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Rektorsuppgifter och roll finns tydligt beskrivna i skollagen och de diskuterar vi under 
samtal med rektorerna. De dilemman som uppstår bollar vi, vi söker stöd i varandra. 
Om det kommer på nämndsmöte att man vill ha en uppgift genomförd då ställer jag 
frågor så att jag i god dialog skapar mig en bild av vad de ville ha med sitt initiativ. 
 

Hur arbetar huvudmannen för att skapa samsyn kring de delegerade uppgifterna? 
Finns det samsyn?  
Samsyn skapas i ledningsgruppdialogerna. Där har biträdande skolchef och jag en viktig 
roll, det hänger ihop med styrningsfilosofi där vi vill att skolorna ska vara starka men vi 
måste säkerställa likvärdigheten i kommunen. Tidigare kunde rektorerna springa åt 
olika håll men nu är det inte så längre. 
 
Har ni pratat om vilka förutsättningar medarbetare behöver för att kunna fatta 
beslut i de delegerade frågorna?  
Det diskuteras i de dialogerna. Vissa rektorer som ansvarar för mindre skolor och färre 
elever kan ha flera administrativa uppgifter som är centrala i kommunen  
 

Fråga 3: I vilken utsträckning kontrollerar huvudmannen delegerade 

uppgifter för att tillförsäkra en väl genomförd delegering?  
 

Hur kontrollerar huvudmannen att du, rektorerna och de övriga medarbetarna 
arbetar med de delegerade uppgifterna på avsett sätt?  
Det är inte måna uppgifter som är delegerade till rektorerna i delegationsordningen. 
Verksamhetsdialogerna ger mig mest, där diskuterar vi väsentliga frågor. 
 
Särskilt stöd? 
Ja, det är kopplat till tilläggsresurser och tilläggsbelopp. Chefen för central elevhälsan 
sitter under mig. 
 

Vet du om huvudmannen regelbundet utvärderar sådant som kan reglera 
delegeringen, till exempel nya dokument, ändringar i lagen, organisationen etc.?  
Nu kommer vi att göra det. Traditionellt är delegationsordningen framtagen för en 
mandatperiod men den utvärderas vid behov. I samband med att man tar nya 
reglementen eller förändrar något i organisationen gers en översyn av 
delegationsordningen. I praktiken blir det flera gånger per år. 
 

Vad sker efter sådan utvärdering? När finns det anledning att ompröva/revidera 
genomförd delegering?  
Vi behöver diskutera hur ofta ska vi revidera delegationsordningen och vad som ska 
finnas i den. 
 

Har ni något signalsystem som gör att ni snabbt kan snappa upp och förmedla 
eventuella brister till de ytterst ansvariga?    
Skolskjutsen till exempel, vid kniviga ärenden kommer hon till mig så diskutera vi det, 
om vi ska bevilja skolskjuts till elever som egentligen inte är berättigade till den. 
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Om det skulle uppstå brister i arbetet med de delegerade uppgifterna, hur skulle du 
då gå till väga för att kommunicera detta till nämnden?  
Om det blir större avvikelser då måste det tas upp i nämnden. Det finns ett system att 
fånga det.  
 
Har du några exempel på att enskilda tjänstemän eller rektorer har uppgifter som de 
inte har mandat eller förutsättningar att utföra?  
Rektorerna har ett uppdrag att hantera vårdnadshavarnas brister om det är frågor som 
de ska hantera och lösa. Ibland när vi saknar personal i organisationen påtalar jag det 
för nämnden. 

 
Konflikt mellan nationella och kommunala mål? 
Nej, jag ser nu hur kommunala mål är utformade som de fullt ut harmonierar med de 
nationella målen. Man vill ha goda skolresultat i kommunen och det är i linje med de 
nationella målen. 
 
 

Avslutande frågor  
 

I arbetet med delegering, vad fungerar särskilt väl eller det som skulle kunna 
utvecklas ytterligare i den här huvudmannens organisation?  
De stora nämnduppdragen och arbetet i nämnden fungerar bra. Vi har hittat bra 
balans, skolchefens roll kontra politiken kontra rektorerna. Verksamhetsdialogerna 
fungerar bra. Återrapportering av delegationsbeslut är definitivt ett utvecklingsområde 
för oss.  
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4. Anteckningar från intervju med 

kommunstyrelsens presidium som intervjuats den 

22 oktober 
Medverkande från Skolinspektionen: Arne Hellmark och Mirzet Tursunovic  

Deltagare: Förste vice ordförande denna mandatperiod och andre vice ordförande denna 
mandatperiod 

 

Beskriv huvudmannens organisation av grundskolan. 

SI: Vi har fått det beskrivet av andra som vi har intervjuat så jag tycker att vi har fått en 
klar bild. 
  

När pratar ni om grundskolan i kommunfullmäktige?  

Vi gör det två gånger per termin när nämndens ordförande rapporterar i 
kommunfullmäktige. Sedan har vi olika uppföljningar eller om frågor väcks via 
motioner eller interpellationer. 
 
Det är ofta som det kommer frågor om grundskolan i kommunfullmäktige från lite olika 
håll. Det är inte så konstigt eftersom en stor del av vår budget går just till skolan. 
 
Dialog om skolan med nämnden? 
Budgetberedning har vi med nämnden. Nämnden redovisar exempelvis för 
kommunstyrelsen hur de ska hantera underskott. 
 
Det är i synnerhet de ekonomiska frågorna som vi diskuterar med nämnden 
 

Anser ni att nämnden fullgör sitt uppdrag för grundskolan? 

Det gör de. De rapportera till oss och håller oss informerade om viktiga saker inom sitt 
ansvarsområde 
  
När det finns behov återkommer nämnden till oss för vi har partikamrater till oss som 
sitter i de olika nämnderna så den vägen får vi insikt i viktiga frågor som diskuteras i 
nämnder. 
 

Beskriv kommunens styrningsfilosofi för grundskolan.  

Kommunfullmäktige har egna mål och alla nämnder ska ha sina mål. Men, de målen ska 
följa varandra och inte kollidera. Sedan är det lurigt hur man mäter det, om det kan de 
lärda tvista om. 
 
Vi har personalansvar, det är viktigt att påpeka. 
 

Hur skulle ni beskriva skolchefens uppdrag och roll? 
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Han har paraplyansvaret och ska se till att de medel som vi tillför skolan ska användas 
på rätt sätt. Han är vårt redskap till att håla skolan i schack.  
 
Han har sina tydliga ansvarsområden utifrån skollagen. 
 
Han kan säga att vi måste tag i något utifrån skollagen, om det är något nytt eller om vi 
inte har arbetat med det tidigare. 
 
Skolan är det svartaste att syra, alla har gått i skolan och har egna förväntningar men 
alla känner nog inte vilka olika ansvarsområden rektorer eller politiker har när det 
gäller skolan.  
 

Hur är era kontakter gentemot skolchefen?  

Vi får signaler från honom att det fungerar bra ute i skolorna, men om det inte gör det 
då signalerar han det. 

  
Jag litar att skolchefen i sin roll talar om för oss vad som är rätt utifrån skollagen. 

 

Hur uppdateras ni om eventuella brister och utmaningar i att säkerställa att skollagen 
och att andra nationella bestämmelser följs? 

Det hade vi fått information från nämnden om det hade varit aktuellt. 
 
Det är nämnden som har det ansvaret och de får den information. 
 
Om de inte kan lösa vissa frågor då ska de återkomma till oss. 
 
Nämnder har stort ansvar för att tillse att det fungerar med tilldelad budget. Det finns 
formella vägar att informera kommunstyrelsen om både det som fungerar och om det 
som inte fungerar lika bra. 
 

Tidigare var det många kommunala mål från politiken? 
Vi har haft jättemånga mål av vilka många satt redan i skollagen. Ju fler mål man har 
desto svårare blir det att följa upp allt detta, hur saker fungerar. Nu tar vi mål i 
samverkan med skolchef och rektorerna. 
 
Man sätter upp de mål som vi kan hantera rent ekonomiskt. Nu har vi färre kommunala 
politiska mål för grundskolan. Skolan mår inte bar av jätteförändringar så om man vill 
uppnå goda resultat ska man vara försiktig med alla de förändringarna. 
 
Vi har haft fyra skolchefer/barn- och utbildningschefer sedan 2014 som har varit med 
på resan från fler till färre kommunala mål för grundskola. Det har blivit en positiv 
utveckling. 
 

Avslutande frågor  
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I arbetet med delegering, vad fungerar särskilt väl eller något som skulle kunna 
utvecklas ytterligare i huvudmannens organisation?  

Det är bra att skolchefen tar oss så att vi är på banan och att vi kan tillmötesgå skolans 
behov på rätt sätt. 
 
Själva delegationsordningen svämmar över med IT frågorna så det finns 
utvecklingspotential i att titta på det som finns i delegationsordningen. Lite mer 
tydlighet hade det kanske behövts. 
 
Man försöker hitta kopplingen mellan de sociala bitarna och skolan, utgångspunkten är 
att ungarna ska ha en bra start. Det kan vara bra att ha en nämnd bara  för skolan och 
så en nämnd för de sociala bitarna. Där är vi inte ännu. 
 

Övriga tillägg? 

Inget. 
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5. Anteckningar från intervju med 

Familjenämnden som intervjuats den 22 oktober 
Medverkande från Skolinspektionen: Arne Hellmark och Mirzet Tursunovic 

Deltagare: Ordförande sedan 2014 och förste vice ordförande sedan 2014 dock som ersättare i 
början och efter ca ett och et halv år ordinarie ledamot och nu som förste vice ordförande 

 

Inledande frågor  
 

När pratar ni i nämnden med kommunfullmäktige och kommunstyrelsen om 
grundskolan?  

De dialoger som vi har gäller hela bredden utifrån alla våra ansvarsområden och inte 
bara skolan. Vart tredje sammanträde i kommunfullmäktige har vi kort information 
från Familjenämnden som presenteras i kommunfullmäktige. Då försöker vi vara öppna 
och titta framåt vilket kan vara lite besvärande i det rådande politiska läget i nämnden 
och i kommunen. Skolfrågor diskuteras via frågor och interpellationer i 
kommunfullmäktige. Emellanåt träffar vi kommunstyrelsen eller KSAU, senast kanske 
för cirka två månader sedan. Dessförinnan var jag i kommunstyrelsen och pratade om 
budget. Skolresultat måste upp, det är vår huvudfokus, lärandet står i fokus. 
 

Beskriv er kommunikation och dialog med skolchefen? 

Vi i nämnden har möten en gång i månaden och följer skolfrågor utifrån årshjulet. Vi 
har skolfokus och fokus på ekonomi i nämnden. Vi har också en hel del dialogärenden. 
Presidiet har beredning en gång i månaden. Utbildningsutskottet och det sociala 
utskottet har vi och beredelsers sker i utbildningsutskottet som rör skolfrågor 
respektive de sociala frågorna. Vi har ganska tät kontakt med skolchefen, oftast via 
mail. 
 
Jag ringer upp honom, pratar med honom några gånger per veckan om aktuella 
händelser i skolvärlden. Vi har en jättebra relation, han är kompetent och har stor 
erfarenheter från andra kommuner. 
 

Beskriv er kommunikation och dialog med rektorerna och med övrig 
förvaltningspersonal som har delegerade uppgifter?   

Det beror på sakfrågor, om det är något aktuellt som rör en viss skola då kan vi också ta 
kontakt med rektorer. Vi kringgår inte skolchefen utan våra huvudsakliga kontakter 
gentemot rektorer går via skolchefen.  
 
Medlemmar i utbildningsutskottet har brukat vara ute på skolorna. Ibland kan saker 
och ting bli förstorande fast det inte är så allvarligt så det är bra med den direkta 
insikten. Om någon förälder kontaktar mig då hänvisar jag alltid till rektor eller till 
skolchefen. 
 

Hur har ni gjort nämndens uppdrag för grundskolan känt i organisationen och bland 
rektorerna?  
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Jag har vid något tillfälle varit med på typ läraruppstart på hösten och pratat om vad 
nämnden gör. 
 
Före Corona var jag ute i skolorna.  
 

Beskriv grundskolans styrningsfilosofi i den här kommunen.  

Jag skulle spontant säga att vi inte har det. Jag var med när vi rekryterade skolchefen. 
 
Jag fick också framföra mina önskemål och förväntningar på skolchefen.  
 

Fråga 1: I vilken utsträckning är huvudmannens delegering av uppgifter och 

återrapporteringskrav tydliggjorda?  
 

Vad har skolchefen för arbetsbeskrivning? Vad förväntar ni er av skolchefen? 

Gör ett bra jobb, höj resultaten annars får du gå (OBS - sades på ett skämtsamt sätt). Vi 
hade diskussion från IFO sida, där ville de ha arbetsbeskrivningar. Då sade jag att vi kan 
tydliggöra arbetsuppgifterna men inte så att man döljer sig bakom sina 
arbetsbeskrivningar. Jag kan inte säga att det finns nedskrivna arbetsbeskrivningar som 
skolchefen har. 
 

Hur identifierar ni att skolchefen har den kompetens och andra förutsättningar som 
behövs för att utföra det som delegeras?  

Initialt har vi sett till att vi får en bra skolchef. Sedan i dialog diskuterar vi om han har 
bra förutsättningar för att utföra ett gott arbete. Vi har ju pratat oerhört ingående om 
skolpeng och det systemet. Skolresultaten och skolpeng hänger inte ihop på det sätt 
som man skulle kunna förvänta sig. Nu är skolpengen utlokaliserad till skolenheterna så 
att rektorerna kan fördela de medlen på de sätt som de finner för lämpliga. 
 
Han klagar inte, han gör det som han ska. Jag förutsätter att han skulle höra av sig om 
det är något som inte är som det ska. 
 
Ibland har vi saknat bemanning ute i skolorna men nu har vi rätt bemanning på plats så 
det blir lättare för skolchefen att utföra sitt arbete. 
 

Hur utrycker ni vilka förväntningar och vilket ansvar ni lägger på skolchefen kopplade 
till de delegerade uppgifterna? Är det tydligt utifrån någon agenda vad det är som 
skolchefen förväntas återrapportera? 
Vi har vårt årshjul som klargör när saker och ting ska rapporteras till oss. 
 
Har vi givit honom ett uppdrag, då tidsbestämmer vi det och förväntar oss en 
redovisning när det är gjort. Om det blir förseningar då ville vi ha information om det. 
 
Om vi ville ha utredningar från förvaltningen då sätter vi alltid en deadline för när saker 
ska vara genomförda. 
 
Jag skulle säga att det är tydligt i allra högsta grad vad han ska rapportera till oss. 
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Vad vet ni om skolchefens förutsättningar att omsätta skollagen och nationella 
bestämmelser i handling?  
Vi är bättre än bäst. Han är jätteduktig och klarar av sitt uppdrag på ett väldigt bra sätt. 
 
Tidigare skolchef hade inte en biträdande men nu har vi infört detta så hon avlastar 
skolchefen så att han kan ägna sig åt rätt saker. Det var skolchefens sak att avgöra sin 
organisation och vi politiker ska egentligen inte lägga sig i det. 

 

Fråga 2: I vilken utsträckning sker implementering av delegerade uppgifter så 

att hög följsamhet främjas?  
 
Hur går överlämning av uppgifter till, från er till skolchefen?  
Det är via beslut i Familjenämnden som han får sina uppdrag. Allt protokollförs, alla 
beslut. 
 
Vi har tät dialog i beredningsprocessen. Det som kan bli problem är detta att vi inte har 
ett stabilt politiskt läge. 
 

Fråga 3: I vilken utsträckning kontrollerar huvudmannen delegerade 

uppgifter för att tillförsäkra en väl genomförd delegering?  
 

Hur kontrollerar ni att skolchefen arbetar med delegerade uppgifter på avsett sätt?  

Rent allmänt, vi i nämnden har en bred verksamhet därför gjorde vi ett arbete i fjol, vi 
genomlyste i internkontroll för att kolla om uppföljningen fungerar väl. I den 
genomgången noterade vi lite saker som vi ville ha extra koll på. Fast det rör inte 
skolchefen i någon större utsträckning. 
 
Om det är något då frågar vi honom. Jag kan inte koma på något som rör skolan.  
 

Har det någonsin kommit till er kännedom att enskilda tjänstemän eller rektorer 
tilldelats uppgifter som de inte har mandat eller förutsättningar att utföra?  

Nej, jag vet inte vad det skulle ha varit för någonting. En gång har ekonom skrivit 
”forskningen säger” vilket antydde att vi borde agerat på ett visst sätt och det har jag 
inte gillat.  
 
Gör ni som huvudman någon utvärdering av delegationsordningen? Vet ni t.ex. om 
delegationsordningen är ett levande dokument, om det uppdateras, om det ligger på 
rätt nivå? 
Det är ganska ofta som delegationsordningen är uppe i nämnden. Vi kan ändra och 
lägga uppgifter på andra funktioner, så det är en levande diskussion. 
 
Jag kommer inte ihåg när vi gjorde den senaste genomlysningen. 
 
När vi går igenom delegationsordningen för nämnden då ska man veta att vi har många 
ansvarsområden så det måste harmoniseras i hela kommunen. 
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Kan ni ge några konkreta exempel på när sådan utvärdering har lett till att ni har 
uppdaterat eller förändrat den genomförda delegeringen?  
Kanske kring skolpliktsuppföljningen, men jag vet inte om det var kopplat till 
delegationsordningen, det gjordes utifrån det så kallade Ystad-fallet. 
 
Stor nämnd med många ansvarsområden? 
Familjenämnden sammanslagningen skedde innan jag kom in. Där har vi IFO och 
skolsidan, vi kan arbeta tät och ha sammanhållen bild. Sekretess gör ibland att vi inte 
kan samverka på det sätt som vi ville ha. Jag tycker att det är bra att vi har 
Familjenämnd men det finns politiker som ville göra en social nämn och en skolnämnd 
men jag har varit stor motståndare till det. Nu har vi de två utskotten men jag är inte 
nöjd med den ordningen. 
 
Det utskottet som jag har, det är tre politiker från tre olika så det blir svårt att driva 
vissa frågor. 

 

Avslutande frågor  
 

I arbetet med delegering, vad fungerar särskilt väl eller finns det något som skulle 
kunna utvecklas ytterligare i huvudmannens organisation?  

Hälsan tiger still. Jag upplever ändå att vi har det ganska lugnt. Vissa politiker vill veta 
alltför detaljerade underlag som rör skolenheterna men jag försöker se till att vi som 
nämnd och politiker har en övergripande fokus. 
 
Vi har det tillitsbaserat och jag vill inte att vi ska peta i saker utan frågorna får hanteras 
ute i verksamheterna men att vi är tillgängliga om vi behövs för att hantera vissa 
frågor. 
 

Övriga tillägg? 

Inget.  
 

 

Underskrift av protokollförare           

 

 

Arne Hellmark                                                               Mirzet Tursunovic 
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Tematisk kvalitetsgranskning 
2020-10-22 
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Skolinspektionen. Box 2320, 403 15 Göteborg Telefon: 08-586 080 00 vx. www.skolinspektionen.se 

 

Kommunicering av lämnade uppgifter i samband med tematisk 

kvalitetsgranskning av Huvudmannens styrning  

genom tydlighet i delegering och uppföljning 

 

Bifogat material är ett underlag för det pågående arbetet att upprätta beslut 

efter kvalitetsgranskningen av Tomelilla kommun. Materialet innehåller en 

beskrivning av verksamheten utifrån det som framkommit vid intervjuer som 

Skolinspektionen genomfört under kvalitetsgranskningen.  

 

Vi ber er att kontrollera att det inte finns några sakfel i den beskrivning av 

verksamheten som ges. Era eventuella kommentarer, förtydliganden eller 

påpekanden om sakfel lämnas med fördel i ett separat dokument. Ange tydlig 

referens till aktuell sida och stycke.  

 

Dessa kommentarer kommuniceras sedan från huvudmannen, eller från en 

tjänsteman med delegation att svara Skolinspektionen, till ansvarig utredare. 

Bifogat material kommer tillsammans med era eventuella synpunkter och 

tidigare inskickade dokument att utgöra underlag för bedömningen av 

verksamhetens kvalitet inom det granskade området. Skolinspektionens slutliga 

ställningstagande kommer att framgå av beslutet. 

 

Senast den 6 november 2020 ska ert svar ha inkommit till Skolinspektionen, 

Avdelningen i Göteborg. Svaret sänds per e-post till 

arne.hellmark@skolinspektionen.se, eller postas till Att: Arne Hellmark, Box 

2320, 403 15 Göteborg. 

 

Även om det inte har inkommit några synpunkter kommer Skolinspektionen att 

gå vidare och fatta beslut. 

 

Kontakta gärna undertecknad vid eventuella frågor. 

Arne Hellmark  

Utredare  

Telefon: 08-586 081 28 

E-post: arne.hellmark@skolinspektionen.se 
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From:                                 Kristina Svensson
Sent:                                  Thu, 16 Apr 2020 09:47:28 +0000
To:                                      Nämndsbrevlåda KS
Subject:                             Skolinspektionen granskar huvudman
Attachments:                   Informationsbrev granskning.docx, Bilaga 1 - Informationsinhämtning 
granskning.docx

Hej,

Under 2020 genomför Skolinspektionen en tematisk kvalitetsgranskning av hur kommunala huvudmän 
styr genom att vara tydlig i delegering och uppföljning av delegering. Vi planerar att genomföra 
granskningen av er verksamhet under våren. Granskningen omfattar 30 kommunala huvudmän och berör 
endast grundskolans verksamhet. I granskningen kommer vi att intervjua ett urval av rektorer, 
förvaltningspersonal, skolchefsfunktion samt politiker. Eftersom många huvudmän i dagsläget är 
påverkade av situationen med anledning av Covid-19 genomför Skolinspektionen denna granskning 
digitalt. För att planera genomförandet av intervjuer på ett bra sätt för er verksamhet önskar vi att ni så 
snart som möjligt återkommer till oss med uppgifter till en kontaktperson.

Bifogat finner ni ett informationsbrev samt brev om informationsinhämtning (bilaga 1). Denna 
informationsinhämtning ska skickas till kristina.svensson@skolinspektionen.se senast den 30 april 2020. 
Vid frågor om granskningen och för att lämna uppgifter om kontaktperson kontakta Matilda Yvede, 
projektledare för granskningen, matilda.yvede@skolinspektionen.se tel. 08-586 080 73.

 
 
Vänligen Kristina
 
Kristina Svensson
Undervisningsråd
Enhet Nord
 
Mail: kristina.svensson@skolinspektionen.se
Tel: 08-586 081 55
 
Besök: Gårdavägen 1, 412 50 Göteborg 
Adress: Box 2320, 403 15 Göteborg
 
För information om hur Skolinspektionen behandlar personuppgifter: 
https://www.skolinspektionen.se/sv/Om-oss/integritetspolicy/
 
Prenumerera på Skolinspektionens nyheter
Följ oss på Twitter | Facebook | LinkedIn | YouTube
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Informationsbrev 

2020-04-16
1 (2)

Dnr 2019:9157

Skolinspektionen. Telefon: vx 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se, 
skolinspektionen@skolinspektionen.se 

Skolinspektionen granskar huvudmannen 
Under 2020 genomför Skolinspektionen en tematisk kvalitetsgranskning i er 
verksamhet. Temat för granskningen är hur huvudmännen styr genom att vara tydlig i 
delegering och uppföljning av delegering. Skolchefens roll i detta arbete kommer 
särskilt vara i fokus. Granskningen omfattar 30 kommunala huvudmän och berör endast 
grundskolans verksamhet. 

Eftersom många verksamheter i dagsläget är starkt påverkade av situationen med 
anledning av Covid-19 genomför Skolinspektionen denna granskning digitalt.

Vad är tematisk kvalitetsgranskning?
Skolinspektionen granskar områden där vi vet att det kan finnas behov av utveckling. 
Syftet med våra tematiska kvalitetsgranskningar är att bidra till en bättre skola, inte 
enbart i de verksamheter som har granskats, utan i samtliga verksamheter ute i landet. 
Detta sker genom att den tematiska kvalitetsgranskningen sammanställas i en 
slutrapport. 

Syfte och frågeställningar
Syftet med den tematiska kvalitetsgranskningen är att granska att det genom 
huvudmännens styrning och delegering finns en organisationsstruktur där roller, ansvar 
och befogenheter är tydliga och förankrade inom huvudmannens oganisation. De 
huvudfrågor utredningen ska besvara är:

 I vilken utsträckning är huvudmannens delegering av uppgifter och 
återrapporteringskrav tydliggjorda? 

 I vilken utsträckning sker impementering av delegerade uppgifter så att hög 
följsamhet främjas?

 I vilken utsträckning kontrollerar huvudmannen delegerade uppgifter för att 
tillförsäkra en väl genomförd delegering?

Genomförande
Granskningen kommer att genomföras digitalt via telefon eller via videolänk under 
2020. I granskningen ingår intervjuer med ett urval av rektorer, förvaltningspersonal, 
skolchef och politiker. Lärare kommer inte intervjuas i denna granskning. Intervjuerna 
kommer genomföras av två utredare, en kommer hålla i intervjun och en kommer att 
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Informationsbrev till 
huvudman

2 (2)

Skolinspektionen. Telefon: vx 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se, 
skolinspektionen@skolinspektionen.se 

skriva minnesanteckningar. Vi återkommer med uppgifter om när vi planerar att 
genomföra granskningen hos er. 

Granskningen grundar sig dels på intervjuer och dels på dokumentstudier. När det 
gäller intervjuer återkommer vi om hur vi på bästa sätt kan lägga upp dem. För att 
kunna göra det behöver vi ha en kontakperson hos er. Denna person kommer vi sedan 
föra närmare dialog med för att planera granskningen. Vi ber er därför att skicka namn 
och kontaktuppgifter till en för ändamålet lämplig kontaktperson så snart som möjligt, 
dock senast den 30 april 2020. Den utredare från oss som är ansvarig för granskningen 
av er verksamhet kommer ta kontakt med kontaktpersonen hos er och lägga upp ett 
schema för intervjuerna så att det passar er verksamhet så bra som möjligt.

Kvalitetsgranskningen grundar sig även på dokumentstudier. I bilaga 1 finns en 
förteckning över de dokument som vi behöver ta del av i förväg. Det finns även en 
verksamhetsredogörelse som ni ska fylla i. Dokumenten och verksamhetsredogörelsen 
skickas senast den 30 april 2020 till följande adress  via e-post: 
kristina.svensson@skolinspektionen.se

När granskningen närmar sig kommer ni att få mer information om vad intervjuerna 
kommer att innehålla.

Beslut och övergripande rapport
När kvalitetsgranskningen i er verksamhet är avslutad utarbetar vi ett 
granskningsbeslut. Innan beslutet är fattat skickar Skolinspektionen ett protokoll till 
huvudmannen som får möjlighet att yttra sig över eventuella faktafel. Därefter fattar 
Skolinspektionen ett beslut som innehåller en bedömning av verksamhetens kvalitet 
inom det granskade området samt eventuella utvecklingsområden som identifierats. 
Om utvecklingsbehov framkommit gör Skolinspektionen en uppföljning av vilka 
åtgärder som vidtagits. 

Om du har frågor
Vid frågor om granskningen är ni välkomna att kontakta Matilda Yvede.

Telefon: 08-586 080 73, e-post: matilda.yvede@skolinspektionen.se
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Bilaga  1
2020-04-16

1 (1)
Dnr 2019:9157

Informationsinhämtning 
Såväl begäran av dokument inför kvalitetsgranskning som verksamhetsredogörelse ska skickas till 
kristina.svensson@skolinspektionen.se senast den 30 april 2020. Vid frågor om 
informationsinhämtningen kontakta Matilda Yvede, matilda.yvede@skolinspektionen.se tel. 08-
586 080 73 

A. Begäran av dokument inför kvalitetsgranskningen
Följande dokumentation behöver Skolinspektionen ta del av inför kvalitetsgranskningen. Dock endast 
om den redan finns i organisationen, ni ska inte upprätta någon dokumentation.

1. Beslutad delegationsordning 
2. Exempel på arbetsbeskrivningar för delegerade uppgifter 
3. Exempel på andra beslut, från kommunfullmäktige eller nämnd, som rör delegerade uppgifter
4. Övrig dokumentation som synliggör den delegering som genomförs 

B. Verksamhetsredogörelse
Granskningen av huvudmannens styrning genom tydlighet i delegering och uppföljning tar enbart sikte 
på arbetet med delegering av uppgifter inom grundskolans organisation. Fokus i granskningen är 
styrning och ledning genom processen delegering och hur arbetet med delegering bedrivs. I 
granskningen har skolchefen en viktig roll på grund av sin centrala funktion i huvudmannens styrning. 

1. Huvudmannens kontaktperson för kvalitetsgranskningen (för planering av genomförande av 
intervjuer)

Namn:
Funktion:
E-post: 
Telefonnummer:  

2. Antal skolchefer och rektorer i grundskolans organisation
Antal skolchefer:
Antal rektorer:

3. Beskrivning av skolchefens/skolchefernas uppdrag
Svar:

4. Hur har kommunfullmäktige organiserat grundskolan i kommunen? (exempelvis finns det en 
specifik nämnd med ansvar för grundskolan, förvaltningens organisation)

Svar:

5. Vilken typ av uppgifter delegeras till:
Ansvarig nämnd:
Skolchef:
Rektorer:
Övrig förvaltningspersonal:
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Familjenämndens utbildningsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
12 maj 2021

Justerandes sign

Fnuu § 22 Dnr FN 2019/8

Delegeringsregler för familjenämnden 
2019-2022

Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till 
familjenämnden
Familjenämnden beslutar om reviderade delegeringsregler gällande avsnitt 12 och 14 i 
enlighet med redovisat förslag.

Ärendebeskrivning
Familjenämnden är via sitt nämndsreglemente utpekad nämnd att fullfölja uppgifter 
inom skolområdet. Familjenämnden är därigenom den nämnd som avses i 
skolförfattningar när begreppet hemkommun och huvudman används. 
Hemkommunen alternativt huvudmannen kan välja att delegera uppgifter till 
tjänstepersoner i verksamheten att fatta beslut, så kallade delegeringsbeslut, i 
hemkommunens/huvudmannens namn, vilket fastställs i nämndens 
delegeringsordning. Delegeringsordningen är under löpande översyn då nya 
bestämmelser tillkommer, bestämmelser tas bort eller förändras. I nu gällande 
delegeringsordning saknas en del lagbestämmelser vilka normalt brukar 
vidaredelegeras till tjänstepersoner. Detta i kombination med den 
skolinspektionstillsyn nämnden genomgått avseende delegering av beslut medför ett 
behov av reviderade delegeringsregler. Förslag på nya delegeringsregler vilka ersätter 
tidigare delegeringsregler, avsnitten 12 och 14, gällande delegeringsregler, redovisas 
som bilaga i ärendet.  

Ekonomiska konsekvenser
Ej aktuellt.

Barnperspektivet
En genomtänkt delegering där beslut hamnar närmre barn/elev som berörs kan vara 
positivt ur ett barnperspektiv, då närmare kännedom om barnet/eleven ökar 
möjligheten att tillvarata dennes rätt.

Miljöperspektivet
Ej aktuellt.
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Familjenämndens utbildningsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
12 maj 2021

Justerandes sign

§ 22 forts.

Uppföljning
Delegeringslistan följs upp kontinuerligt vid behov.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämndens utbildningsutskott föreslår familjenämnden att besluta om 
reviderade delegeringsregler gällande avsnitt 12 och 14 i enlighet med redovisat 
förslag.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, skolchef Johan Holmqvist, handlingsid: Fn 2021.1852.

Bilaga ”Förslag på delegeringsregler avsnitt 12 och 14”, handlingsid: Fn 2021.1853.

_________

Beslutet skickas till:

Familjenämnden
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Tomelilla kommun

1

Förslag delegeringsordning familjenämnden avseende skollagen – 12/4–2021
Lagrum 

Skollagen (2010:800)

Ärende Delegat Annat 

2 kap Huvudmän och 
ansvarsfördelning

12 § Befattningsutbildning för rektor Skolchef

18, 19 §§ Anställa obehöriga längre än 6 
månader – max 1 år

Rektor

34 § Kompetensutveckling Rektor

6 kap Åtgärder mot kränkande 
behandling  

7, 8 §§ Skyldighet att förebygga samt 
upprätta plan mot kränkande 
behandling och diskriminering

Rektor

10 § Skyldighet att anmäla och utreda 
kränkande behandling

Rektor

7 kap Skolplikt och rätt till utbildning
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Tomelilla kommun

2

Lagrum 

Skollagen (2010:800)

Ärende Delegat Annat 

5 § och 5b§ Mottagande till grundsärskolan Enhetschef elevhälsan Medgivande från 
vårdnadshavare krävs om ej 
synnerliga skäl

Överklagas hos   Skolväsendets överklagand  näm

10 § 2 och 3 st Beslut i fråga om uppskjuten 
skolplikt

Enhetschef elevhälsan Begäran av vårdnadshavare 
krävs

Överklagas hos 
Skolväsendets 
överklagandenämnd

11 § a 3st Beslut om tidigare skolstart Enhetschef elevhälsan

13 § 2 st Beslut i fråga om skolpliktens 
förlängning

Skolchef Överklagas hos 
Skolväsendets 
överklagandenämnd

14 § 2 st Beslut i fråga om skolpliktens 
tidigare upphörande

Skolchef Överklagas hos 
Skolväsendets 
överklagandenämnd

16 § Beslut i fråga om att slutföra 
skolgången enligt 7 kap 15 §

Skolchef

8 kap Förskolan  
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Tomelilla kommun

3

Lagrum 

Skollagen (2010:800)

Ärende Delegat Annat 

13 § Mottagande från annan 
kommun 

Rektor Obs yttrande skall inhämtas 
från hemkommunen

14 § 2 st Beslut om skyndsam placering 
vid förskola pga särskilt 
stödbehov

Enhetschef elevhälsan

23 § Beslut om tilläggsbelopp 

 

Enhetschef elevhälsan Överklagas hos allmän 
förvaltningsdomstol

9 kap Förskoleklassen

13 § 1 st o 2 st Mottagande från annan 
kommun

Rektor Överklagas hos 
Skolväsendets 
överklagandenämnd. 
Yttrande skall inhämtas 
från hemkommun.

15 § Frångående av vårdnadshavares 
önskemål om placering vid viss 
skolenhet.

Bitr skolchef Överklagas hos 
Skolväsendets 
överklagandenämnd. 

21 § Beslut om tilläggsbelopp Enhetschef elevhälsan Överklagas hos allmän 
förvaltningsdomstol
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Tomelilla kommun

4

Lagrum 

Skollagen (2010:800)

Ärende Delegat Annat 

10 kap Grundskolan

25-27 §§ Mottagande från annan 
kommun

Rektor Överklagas hos 
Skolväsendets 
överklagandenämnd. 
Yttrande från 
hemkommunen skall 
inhämtas.

30 § Beslut om placering vid annan 
skolenhet än den som 
vårdnadshavare önskar

Bitr skolchef

32 § 1 st o 2 st Avslag i fråga om skolskjuts för 
elev i grundskolan, där beslut 
följer fastställda regler

Skolskjutshandläggare Överklagas hos allmän 
förvaltningsdomstol

32 § 1 st o 2 st Avslag i fråga om skolskjuts för 
elev i grundskolan, där beslut 
innebär avsteg från fastställda 
regler

Skolchef Överklagas hos allmän 
förvaltningsdomstol

39 § Beslut om tilläggsbelopp Enhetschef elevhälsan Överklagas hos allmän 
förvaltningsdomstol

11 kap Grundsärskolan
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Tomelilla kommun

5

Lagrum 

Skollagen (2010:800)

Ärende Delegat Annat 

8 § Beslut om elev ska läsa ämnen 
eller ämnesområden

Rektor Samråd med enhetschef för 
elevhälsan

24 § 2 st p 2 Överenskommelse med annan 
kommun

Skolchef

25 och 26 §§ Beslut om mottagande av elev 
från annan kommun samt 
yttrande från hemkommunen 
vid mottagande till annan 
kommun

Skolchef

31 § 1 o 2 st Avslag i fråga om skolskjuts som 
följer av fastställda regler

Skolskjutshandläggare Överklagas hos allmän 
förvaltningsdomstol

31 § 1 o 2 st Beslut i fråga om skolskjuts där 
beslutet innebär avsteg från 
fastställda regler

Skolchef

38 § Beslut om tilläggsbelopp Enhetschef elevhälsan Överklagas hos allmän 
förvaltningsdomstol

15 kap Allmänna bestämmelser om 
gymnasieskolan
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Tomelilla kommun

6

Lagrum 

Skollagen (2010:800)

Ärende Delegat Annat 

30 § Teckna samverkansavtal med 
annan kommun om 
gymnasieutbildning

Skolchef

16 kap Utbildning på nationella 
program i gymnasieskolan

48 § Yttrande över enskild elevs 
placering i annan gymnasieskola 
utanför samverkansområdet

Skolchef

54 § Beslut om tilläggsbelopp Enhetschef elevhälsan Överklagas hos allmän 
förvaltningsdomstol

17 kap Utbildningen på 
introduktionsprogram i 
gymnasieskolan

16 § Teckna samverkansavtal med 
annan kommun om 
introduktionsprogram

Skolchef

34 § Beslut om tilläggsbelopp Enhetschef elevhälsan Överklagas hos allmän 
förvaltningsdomstol
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Tomelilla kommun

7

Lagrum 

Skollagen (2010:800)

Ärende Delegat Annat 

18 kap Allmänna bestämmelser om 
gymnasiesärskolan

5§ och 7§ Beslut i fråga om en elev skall 
tillhöra målgruppen för 
gymnasiesärskolan eller inte

Enhetschef elevhälsan Överklagas hos 
Skolväsendets 
överklagandenämnd

27§ Teckna samverkansavtal med 
annan kommun om utbildning 
på gymnasiesärskola

Skolchef

30§ Anordna skolskjuts Skolskjutshandläggare

19 kap Utbildning på program i 
gymnasiesärskolan

29 § 3 st Hemkommunens bedömning om 
sökande till individuellt program 
har förutsättningar att följa 
undervisningen på ett nationellt 
program (gymnasiesärskolans)

Enhetschef elevhälsan

41 § Yttrande från hemkommunen Skolchef
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Tomelilla kommun

8

Lagrum 

Skollagen (2010:800)

Ärende Delegat Annat 

47 § Beslut om tilläggsbelopp Enhetschef elevhälsan Överklagas hos allmän 
förvaltningsdomstol

24 kap Särskilda utbildningsformer

25 § Prövning om fullgörande av 
skolplikt på annat sätt (23,24§§)

Familjenämndens 
utbildningsutskott

Överklagas hos allmän 
förvaltningsdomstol
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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

Familjenämnden

Handläggare: Johan Holmqvist 
Titel: Skolchef
E-post: Johan.Holmqvist@tomelilla.se
Telefon: 0417-180 00
Mobil: 0766-223545

Diarienummer: FN 2019/8

Datum 6 maj 2021

Revidering av familjenämndens 
delegeringsregler

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämndens utbildningsutskott föreslår familjenämnden att besluta om 
reviderade delegeringsregler gällande avsnitt 12 och 14 i enlighet med redovisat 
förslag.

Ärendebeskrivning
Familjenämnden är via sitt nämndsreglemente utpekad nämnd att fullfölja uppgifter 
inom skolområdet. Familjenämnden är därigenom den nämnd som avses i 
skolförfattningar när begreppet hemkommun och huvudman används. 
Hemkommunen alternativt huvudmannen kan välja att delegera uppgifter till 
tjänstepersoner i verksamheten att fatta beslut, så kallade delegeringsbeslut, i 
hemkommunens/huvudmannens namn, vilket fastställs i nämndens 
delegeringsordning. Delegeringsordningen är under löpande översyn då nya 
bestämmelser tillkommer, bestämmelser tas bort eller förändras. I nu gällande 
delegeringsordning saknas en del lagbestämmelser vilka normalt brukar 
vidaredelegeras till tjänstepersoner. Detta i kombination med den 
skolinspektionstillsyn nämnden genomgått avseende delegering av beslut medför ett 
behov av reviderade delegeringsregler. Förslag på nya delegeringsregler vilka ersätter 
tidigare delegeringsregler, avsnitten 12 och 14, gällande delegeringsregler, redovisas 
som bilaga i ärendet.  
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Ekonomiska konsekvenser
Ej aktuellt.

Barnperspektivet
En genomtänkt delegering där beslut hamnar närmre barn/elev som berörs kan vara 
positivt ur ett barnperspektiv, då närmare kännedom om barnet/eleven ökar 
möjligheten att tillvarata dennes rätt.

Miljöperspektivet
Ej aktuellt.

Uppföljning
Delegeringslistan följs upp kontinuerligt vid behov.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, skolchef Johan Holmqvist 2021-05-06.

Bilaga ”Förslag på delegeringsregler avsnitt 12 och 14”, 2021-05-06.

Familjenämnden centralt/övergripande

Johan Holmqvist

Skolchef

Beslutet skickas till:

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

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

Familjenämnden

Handläggare: Elisabeth Wahlström 
Titel: Ekonomichef
E-post: elisabeth.wahlstrom@tomelilla.se
Telefon: 0417-18305

Diarienummer: FN 2021/78

Datum 19 maj 2021

Beslutsattestanter 2021

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar anta bilagda attestförteckningar för barn- och utbildning 
samt individ- och familjeomsorgen för år 2021, samt delegerar till skolchefen och 
socialchefen att vid förändringar under året utse nya beslutsattestanter.

Ärendebeskrivning
I enlighet med gällande attestreglemente ska styrelsen och nämnder årligen fatta 
beslut om beslutsattestanter samt deras respektive beloppsgränser.

Ekonomiska konsekvenser
Det fastställda reglementet reglerar möjligheten att attestera fakturor och därmed 
minska de ekonomiska riskerna för felaktiga utbetalningar.

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

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

Uppföljning
I riskanalysen görs bedömning om rutinen ska vara en del i internkontrollplanen för 
verksamhetsåret.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, ekonomichef Elisabeth Wahlström, 19 maj 2021.

Attestförteckning – BoU 2021, handlingsid Fn 2021.1922.

Attestförteckning – IFO 2021, handlingsid Fn 2021.1923.

Familjenämnden centralt/övergripande

Elisabeth Wahlström

Ekonomichef

Beslutet skickas till:

Socialchef Camilla Andersson

Skolchef Johan Holmqvist

Ekonom Adnan Elkaz

Ekonom Jonas Svensson
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Ansvar Slag Verksamhet Aktivitet Projekt Befattning Nuvarande Ersättande befattning Nuvarande Nivå
430 Rektor Elna Lindkvist Rektor Gunilla Djerf  3
440 Rektor Elna Lindkvist Rektor Gunilla Djerf  3
600 Skolchef Johan Holmqvist Biträdande skolchef Ulrika Ahrlin 5
601 Skolchef Johan Holmqvist Biträdande skolchef Ulrika Ahrlin 5
605 Skolchef Johan Holmqvist Biträdande skolchef Ulrika Ahrlin 5
610 Rektor Mats Tevérus Biträdande rektor Anna Strive  3
611 Rektor Mats Tevérus Biträdande rektor Anna Strive  2
620 Rektor Ann-Kristin Montán Förskollärare Maria Andersson 3
630 Rektor Gunilla Djerf  Rektor Elna Lindkvist 3
640 Rektor Gunilla Djerf  Rektor Elna Lindkvist 3
641 Rektor Gunilla Djerf  Rektor Elna Lindkvist 2
650 Rektor Roger Dehlén Biträdande rektor Emma Walters 3
660 Rektor Roger Dehlén Biträdande rektor Tina Bjerström  3
661 Rektor Roger Dehlén Biträdande rektor Tina Bjerström  2
670 Rektor Åse Cimmerholm Rektor Ingela Bengtsson 3
680 Rektor Åse Cimmerholm Rektor Ingela Bengtsson 3
690 Rektor Ingela Bengtsson Rektor Åse Cimmerholm 3
606 Enhetschef Fredrik Höglund Specialpedagog Anneli Hård 3
607 Rektor Ann-Kristin Montán Förskollärare Maria Andersson 1
250 Skolchef Johan Holmqvist Biträdande skolchef Ulrika Ahrlin 5

Prisbasbelopp (pbb) 2020 47 600
Nivå 1 2 bb 95 200
Nivå 2 5 bb 238 000
Nivå 3 10 bb 476 000
Nivå 4 50 bb 2 380 000
Nivå 5 100 bb 4 760 000
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Ansvar Område Slag Verksamhet Aktivitet Projekt Befattning Nuvarande Ersättande befattning Nuvarande Nivå
501 Övergripande Socialchef Camilla Andersson Omsorgschef Patrik Sikt Nivå 5
503 Barn och familj Enhetschef Isabell Ahl Enhetschef Tina Svensson Nivå 4
506 Arbete och försörjning Enhetschef Tina Svensson Enhetschef Isabell Ahl Nivå 4

Attestbelopp:
Nivå 1 91 000
Nivå 2 227 500
Nivå 3 455 000
Nivå 4 2 275 000
Nivå 5 4 550 000
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Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

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

Familjenämnden

Handläggare: Therese Stendahl 
Titel: Nämndsekreterare
E-post: therese.stendahl@tomelilla.se
Mobil: 0737-019145

Diarienummer: FN 2019/7

Datum 18 maj 2021

Val av ledamot och ersättare till 
familjenämndens individ- och 
familjeutskott

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar utse xx till ledamot tillika 1:e vice ordförande i 
familjenämndens individ- och familjeutskott. 

Familjenämnden beslutar utse xx som ny ersättare i familjenämndens individ- och 
familjeutskott.

Ärendebeskrivning
Paul Lennartsson (SD) har den 2 april 2021 inkommit med avsägelse som ledamot i 
familjenämnden.

Kommunfullmäktige beslutade den 3 maj 2021, § 60, att utse Anna Sandegren till ny 
ledamot i familjenämnden och att utse Anne Månäng (SD) till ny ersättare i 
familjenämnden.

Då nämnden enligt dess reglemente Kfs C 18:5 § 18 väljer ledamöter och ersättare i 
nämndens utskott föranleder Paul Lennartssons (SD) avsägelse att nämnden har att 
besluta om ny ledamot tillika 1:e vice ordförande och ny ersättare i familjenämndens 
individ- och familjeutskott.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Therese Stendahl, 2021-05-18.

Kommunfullmäktige § 60/2021, handlingsid: Fn 2021.1891.
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Familjenämnden centralt/övergripande

Therese Stendahl

Nämndsekreterare

Beslutet skickas till:

Aktuell förtroendevald

Förtroendemannaregistret/Britt Ekstrand
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
3 maj 2021

Justerandes sign

Kf § 60 Dnr KS 2018/286

Avsägelse från Paul Lennartsson (SD) 
som ledamot i familjenämnden och 
ersättare i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar entlediga Paul Lennartsson (SD) från uppdragen som 
ledamot i familjenämnden och ersättare i kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige beslutar utse Anna Sandegren (SD) till ny ledamot i 
familjenämnden istället för Paul Lennartsson (SD).

Kommunfullmäktige beslutar utse Anne Månäng (SD) till ny ersättare i 
familjenämnden istället för Anna Sandegren (SD).

Kommunfullmäktige beslutar utse Anna Sandegren (SD) till ny ersättare i 
kommunstyrelsen istället för Paul Lennartsson (SD).

Ärendebeskrivning
Paul Lennartsson (SD) har den 2 april 2021 inkommit med avsägelse som ledamot i 
familjenämnden och som ersättare i kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Paul Lennartsson (SD) som ledamot i familjenämnden och som 
ersättare i kommunstyrelsen, handlingsid: Ks 2021.1592.
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
3 maj 2021

Justerandes sign

§ 60 forts.

_________

Beslutet skickas till:

Paul Lennartsson (SD)

Anna Sandegren (SD)

Anne Månäng (SD)

Kommunstyrelsen

Familjenämnden

Löneenheten, Ystad

Förtroendemannaregistret/Britt Ekstrand

Netpublicator/Olof Hammar
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Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

Tomelilla kommun, Barn och utbildning, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla

Familjenämnden

Handläggare: Therese Stendahl 
Titel: Nämndsekreterare
E-post: therese.stendahl@tomelilla.se
Mobil: 0737-019145

Diarienummer: FN 2021/3

Datum 19 maj 2021

Tjänsteskrivelse

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Anmälningsärenden till familjenämnden den 28 maj 2021.

 Anmälda kränkningar april 2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Therese Stendahl 2021-05-19.

Anmälda kränkningar april 2021, handlingsid: Fn 2021.1924.

Barn och utbildning

Therese Stendahl

Nämndsekreterare
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Anmälda kränkningar april 2021

Kön Datum Anmält av Skola/förskola Klass

pojke 2021-04-20 Skolkurator Lina Andersson Lindesborg Li 4A (2020/2021)

pojke 2021-04-20 Skolkurator Lina Andersson Lindesborg Li 4A (2020/2021)

pojke 2021-04-20 Skolkurator Lina Andersson Lindesborg Li 5B (2020/2021)

pojke 2021-04-20 Skolkurator Lina Andersson Lindesborg Li 6B (2020/2021)

pojke 2021-04-12 Rektor Gunilla Djerf Smedstorp Sme 5 (2020/2021)

pojke 2021-04-12 Rektor Roger Dehlén Lindesborg Li 0A (2020/2021)
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Familjenämndens individ- och familjeutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
10 maj 2021

Justerandes sign

Fnifu § 79

Redovisning av anmälningsärenden april 
2021

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

Ärendebeskrivning
Placeringar av barn och unga april 2021

Kön Plats Kostnad/mån Placerings
start

Placerings
avslut

Flicka SIS 

Ljungaskog

Orana HVB 127 991 :-

2021-02-01

2021-03-11

2021-03-10

2021-03-31

Pojke SIS Ryds Brunn 161 200:- 2020-12-19

Pojke Almaröd AB   19 000:- 2021-03-01

Extern Öppenvård 

Kön Plats Kostnad/mån Placerings
start

Placerings
avslut

Pojke Samskapa HVB 2020-07-08 2021-02-01

Pojke Hassela 
Mentorskap

29 480:- 2020-12-19

Pojke Balans 37 650:- 2021-02-11
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Familjenämndens individ- och familjeutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
10 maj 2021

Justerandes sign

§ 79 forts.

Placering av vuxen

Kön Plats Kostnad/
mån

Placerings
start

Placerings
avslut

Man Icuro 48 725:-_ 2021-03-07

Statistik fattade beslut, januari – april 2021

Beslut Januari Februari Mars April
Startade utredningar 10 4 14 7

Avslutade utredningar 
med insats

2 1 3 2

Avslutade utredningar 
utan insats

0 3 8 14

Förlängd utredningstid 
11:2

0 1 1 0

Nerlagda utredningar 0 0 0 0

Övervägande om fortsatt 
vård 6kap 8 § SoL

1 3 4 5

Vård enligt LVU 0 1 1 0

Avslag om vård enligt 
LVU

0 0 0 0

Vård enligt LVU upphör 0 1 1 1

Placering i 
jourhem/familjehem 
enligt SoL

0 0 0 0

Placering i 
akuthem/HVB-hem 
enligt SoL

0 0 0 0

Placering i 
stödboende/utsluss

0 0 0 0
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Familjenämndens individ- och familjeutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
10 maj 2021

Justerandes sign

Placering i 
jourhem/familjehem 
enligt LVU

1 1 0 0

Placering i 
akuthem/HVB-hem 
enligt LVU

0 0 0 0

Placering SIS enligt LVU 0 0 0 0

Beviljat strukturerat 
öppenvårdsprogram

4 5 7 8

Domar och beslut, januari, februari, mars och april 2021

Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad 20 januari 2021. Mål nr. 614-21.

Handlingsid. Fn. 2021.154

Dom meddelad överklagat beslut angående umgängesbegränsning. Förvaltningsrätten 
avvisar överklagandet.

Domslut från Ystad Tingsrätt meddelad 10 februari 2021. Mål nr. B 3094-20.

Handlingsid. Fn 2021.682

Dom meddelad att avgörande har vunnit laga kraft 8 februari 2021 med påföljd, 
ungdomstjänst á 25 timmar. 

Domslut från Ystad Tingsrätt meddelad 4 mars 2021. Mål nr. T 984-19.

Handlingsid. Fn. 2021.1074

Dom meddelad om gemensam vårdnad av barn samt stadigvarande boende och 
umgängesrätt. 

Domslut från Ystad Tingsrätt meddelad 16 mars 2021. Mål nr. 3582-20.

Handlingsid. Fn 2021.1197

Dom meddelad om gemensam vårdnad av barn samt stadigvarande boende och 
umgängesrätt.
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Familjenämndens individ- och familjeutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
10 maj 2021

Justerandes sign

§ 79 forts.

Domslut från Hovrätten över Skåne och Blekinge meddelad 18 mars 2021. Mål nr. B 
3967-20.

Handlingsid. Fn 2021-1094.

Dom meddelad angående överklagat avgörande från Ystad Tingsrätt den 19 
november 2020, mål nr. B 2069-20 angående våld mot tjänsteman. Hovrätten ändrar 
tingsrättens beslut med att ogilla skadeståndsyrkandet. I övrigt gäller tingsrättens 
beslut. 

Domslut från Malmö Tingsrätt meddelad 19 mars 2021. Mål nr. B 815-21.

Handlingsid. Fn. 2021.1159

Dom meddelad angående brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra 
farliga föremål samt narkotikabrott med dagsböter som påföljd. 

Domslut från Ystad Tingsrätt meddelad 22 mars 2021. Mål nr. T 2211-20.

Handlingsid. Fn. 2021.1118

Dom meddelad angående vårdnad och umgänge av barn. 

Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad 26 mars 2021. Mål nr. 16262-20. 

Handlingsid. Fn. 2021-1190

Dom meddelad angående överklagat beslut gällande bistånd enligt socialtjänstlagen. 
Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad 26 mars 2021. Mål nr. 2923-21.

Handlingsid. Fn. 2021.1189

Dom meddelad angående överklagat beslut gällande bistånd enligt socialtjänstlagen. 
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad 26 mars 2021. Mål nr. 3119-21.

Handlingsid. Fn. 2021.1188

Dom meddelad angående överklagat beslut gällande bistånd enligt socialtjänstlagen. 
Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

213



Familjenämndens individ- och familjeutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
10 maj 2021

Justerandes sign

§ 79 forts.

Domslut från Ystad Tingsrätt meddelad 29 mars 2021. Mål nr. T35-21.

Handlingsid. Fn. 2021.1217

Dom meddelad angående vårdnad av barn. 

Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad 30 mars 2021. Mål nr. 2927-21.

Handlingsid. Fn. 2021.1255

Dom meddelad angående överklagat beslut gällande bistånd enligt socialtjänstlagen. 
Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad 7 april 2021. Mål nr. 1271-21.

Handlingsid. Fn. 2021.1301

Dom meddelad angående överklagat beslut gällande bistånd enligt socialtjänstlagen. 
Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Domslut från Malmö Tingsrätt meddelad 9 april 2021. Mål nr. B 815-21.

Handlingsid. Fn. 2021.1363

Meddelande om att dom från 19 mars 2021 ej vunnit laga kraft då domen är 
överklagad. 

Domslut från Ystad Tingsrätt meddelad 9 april 2021. Mål nr. T 527-21. 

Handlingsid. Fn. 2021.1332

Meddelande om att dom från 17 mars 2021 har vunnit laga kraft.

Domslut från Ystad Tingsrätt meddelad 12 april 2021. Mål nr. B 3320-20.

Handlingsid. Fn. 2021.1459

Dom gällande tillgrepp av fortskaffningsmedel samt olovlig körning. 
Påföljd 30 timmars ungdomstjänst. 

Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad 15 april 2021. Mål nr. 2335-21. 
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Familjenämndens individ- och familjeutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
10 maj 2021

Justerandes sign

§ 79 forts.

Handlingsid. Fn 2021.1438

Dom meddelad angående överklagat beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen. 
Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad 15 april 2021. Mål nr. 1802-21.

Handlingsid. Fn. 2021.1465

Dom meddelad angående överklagat beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen. 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad 21 april 2021. Mål nr. 901-21,

Handlingsid. Fn. 2021.1585

Dom meddelad angående överklagat beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen. 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse administratör, Zenitha Thulin, handlingsid: Fn 2021.1717. 

_________

Beslutet skickas till:

Familjenämnden
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Familjenämndens individ- och familjeutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
10 maj 2021

Justerandes sign

Fnifu § 81

Redovisning av statistik och kostnader 
april 2021

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

Ärendebeskrivning
Redovisning av kostnader och statistik för april 2021 gällande individ- och 
familjeomsorgen.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, administratör Zenitha Thulin, handlingsid: Fn 2021.1796.

Redovisning, administratör Louise Jönsson och Camilla Ohlsson, handlingsid: Fn 
2021.1797.

_________

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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2021-05-05 5
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2021-05-05 6
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Stor andel som är sjukskrivna utan rätt till sjukersättning. Svårt att hitta rätt insatser till dessa. 
Jobbar aktivt för att försöka komma igång och använda Grön Arena mer till denna målgrupp. 
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Arbetsmarknadsenheten
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Har just nu en pågående skyddsplacering. 
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5 uppdrag är skickade till familjevåldsenheten under perioden 

jan – april 2021

Funktionen att skicka uppdrag till familjevåldsteamet i Treserva är 
verkställt i början av år 2021

2021-05-05 14

Familjevåldsenheten öppenvård
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Avslutar placering utifrån kontraktsvård 210507. Därefter inga pågående placeringar. 
Har två individer som eventuellt blir placering på behandlingshem inom kort. 
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• Under år 2019 hade nämnden en LVM – placering under 
perioden maj – november till en kostnad om 878 400 kr 

• Inga LVM – placeringar under år 2020

• Inga LVM – placeringar under år 2021

2021-05-05 18

LVM – placeringar

Dom på LVM avseende en individ ges 210511.  
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9 uppdrag är skickade till vuxenenheten under perioden 

jan – april 2021

Funktionen att skicka uppdrag till vuxenenheten i Treserva 
är verkställt i början av 2021

2021-05-05 22

Vuxenenheten öppenvård 
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Barn och familj
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Det är möjligt att antalet inkomna anmälningar och ansökningar minskat 2021 utifrån att samhället har restriktioner och att det 
därför är ett minskat socialt tryck på de familjer som har olika psykosociala problem. 
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Anmälningar 0-17 år har minskat 2021, med viss risk för att vi får en markant 

ökning längre fram i år när restriktionerna minskat och problem blir synligare igen.

241



2021-05-05 26

0

5

10

15

20

25

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

Avslutorsaker avseende förhandsbedömningar
Antal unika anmälningar och ansökningar

Antal inledda utredningar Ej inleda utredning, befintligt ärende
Tillförs pågående utredning Ej inledda utredning, kronpärm
Ej inleda utredning, koppla till avslutat ärende

242



2021-05-05 27

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Föräldrar psykisk ohälsa/funktionsnedsättning

B/U Beteendeproblem socialt nedbrytande

Bristande omsorg, relationsproblem inom familjen

Bristande omsorg, vanvård fysisk och psykisk

Våld inom familjen

De vanligaste orsakskoderna under jan – april år 2021
Antal unika anmälningar

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Föräldrar psykiska ohälsa, funktionsnedsättning

Bristande omsorg, vanvård fysisk och psykisk

Bristande omsorg, relationsproblem i familj

Föräldrar missbruk, alkohol och narkotika

B/U Beteendeproblem socialt nedbrytande

De vanligaste orsakskoderna under jan - april år 2020
Antal unika anmälningar

Under 2020 ökade orsakskoden ”Bristande omsorg, relationsproblem i familjen” 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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Antal placeringar på HVB / SIS 
månadsvis år 2021

LVU SoL - placering Extern öppenvård

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. Dock håller vi fortfarande på att implementera IHF och den formen kommer troligen att utökas 

något under året.
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De placeringar som väl görs på HVB/SIS är mycket komplexa och resurskrävande då 
alla former av annan vård inte har fungerat
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Familjerätt
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Intensivare uppdrag tar mer av öppenvårdens resurser, speciellt i implementeringsfasen. Dock sägs inte nej till 

varken samarbetssamtal eller rådgivning. En anledning till minskat inflöde till råd och stöd kan vara att det har 

varit otydligt om hur medborgaren ska komma i kontakt med öppenvården sedan samordnarfunktionen togs 

bort. Insatsen har nu fått en egen rubrik på hemsidan.
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Avvikelser och 
synpunkter/klagomål
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Avvikelser som har inkommit 
under jan - april år 2021

Arbete och försörjning Barn och familj

Det har förekommit stora brister i robotens handläggning av ansökningar om försörjningsstöd. Nya tekniska fel och 
brister har uppkommit efterhand, trots att roboten har varit implementerad sedan något år tillbaka. Problemen har 
behövts lösas och arbetsgruppen har fått agera som en kontrollfunktion vilket har lett till en ökad arbetsbelastning.  

Det har förekommit brister i e-tjänsten framför allt i samband med att medsökande ska signera ansökan. Det är 
oroväckande utifrån att det skapar osäkerhet och frustration för våra kommuninvånare. 
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• Inga synpunkter / klagomål har inkommit under perioden 
jan – april år 2021

• I april inkom en begäran om upplysningar och handlingar 
från IVO avseende ett LVM – ärende

2021-05-05 40

Synpunkter / klagomål
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