
Tomelilla kommun
Familjenämnden

Ledamöter kallas
Ersättare underrättas

Tid: Fredagen den 18 juni 2021 kl. 08.30

Plats: Digitalt via Teams

Kallelse med föredragningslista

Ärenden
Diarienr Sidnr

1 Val av justerare och tidpunkt för justering
2 Ändringar i föredragningslistan
3 Dialoger och informationsärenden 2021 2021/2 2 - 4
4 Ekonomisk uppföljning 2021 2021/68 5 - 7
5 Tillsyn av fristående förskola Allegro 2021 2021/57 8 - 10
6 Tillsyn av fristående förskola - Magazinet 2021/59 11 - 13
7 Tillsyn av fristående förskola - Nyckelpigan 2021/60 14 - 16
8 Tillsyn av fristående förskola - Igelkotten 2021/61 17 - 19
9 Tillsyn av fristående förskola - Bonobo 2021/62 20 - 22
10 Tillsyn av fristående förskola - 

Personalkooperativet Eljen
2021/63 23 - 25

11 Tillsyn av pedagogisk omsorg - Ankis 
familjedaghem

2021/64 26 - 28

12 Anmälningsärenden 2021 2021/3 Sekretess 29 - 47
13 Anmälningsärenden 2021 - fnifu 2021/3 48 - 54
14 Redovisning av statistik och kostnader maj 2021 - 

fnifu
55 - 93

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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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 27 maj 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

 Organisationsförändringar

Anna-Carin Larsson informerar om budget- och skuldrådgivning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Therese Stendahl 2021-05-27.

Läget i länet 210519, handlingsid: Fn 2021.2164.

Familjenämnden centralt/övergripande

Therese Stendahl

Nämndsekreterare 
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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 2021/68

Datum 25 maj 2021

Ekonomisk uppföljning maj 2021

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

Ärendebeskrivning
Förvaltningen redovisar ekonomisk uppföljning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Therese Stendahl, 2021-05-25.

Budgetuppföljning maj 2021 IFO, handlingsid: Fn 2021.2155.

Budgetuppföljning maj 2021 BoU, handlingsid: Fn 2021.2156.

Familjenämnden centralt/övergripande

Therese Stendahl

Nämndsekreterare
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Budgetuppföljning Jan – Maj 2021 ”Individ och familj”

Ansvar Utfall Jan – Maj 
2021 Årsbudget Prognos Budgetavvikelse

Individ och familj 25 221 62 998 63 598 -600

Ledning och politik 1 972 5 478 5 478 0

Barn och unga 10 863 30 573 30 573 0

Arbete och försörjning 7 230 18 083 18 083 0

Arbetsmarknadsenheten 1 654 2 524 2 524 0

Kommunal Vuxenutbildning 3 502 6 340 6 940 -600 

Individ och familj har en prognos per helår på ett underskott motsvarande 0,6 mnkr. 

Den kommunala vuxenutbildningen har ökat med ca 35% (ca 80 elever) jämfört med budget och står 
för underskottet på individ och familj. 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. 
Enheten för barn och unga följer budgeten jan-maj.

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.
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Barn och utbildning, per ansvar

Ansvar Årsbudget 2021 Budget Jan - Maj Utfal l  Jan - Maj Budgetavvikelse Jan - Maj (tkr)

Tota l t 350 710 143 759 142 468 2 014

Gymnasieundervisning 79 168 31 963 31 215 747

Skolpeng/Barnpeng 197 660 82 477 80 465 2 012

Ledning/Administration/Gemensamt 44 180 18 018 16 923 1 095

Elevhälsan 20 733 8 582 8 254 328

Skola, fritidshem och förskoleklass 7 699 2 969 4 689 -1 720

Förskola 1 270 -249 199 -449

Ekonomi

Barn- och utbildnings nettokostnader uppgår till 142,7 mnkr. Avvikelse mot budget för perioden januari 
till och med maj är ett överskott med 2,0 mnkr. 

Barn och utbildning prognostiserar ett överskott på 1,0 mnkr. 

Gymnasiets överskott beror dels på lägre kostnader för skolkort och gymnasiesärskoleskjutsar dels på att 
det finns färre elever än budgeterat.

Under ledning/administration ligger intäkter från migrationsverket som historiskt har omfördelats till barn 
och utbildning från kommunens gemensamma pott. Det handlar om 4,0 mnkr om året och eftersom 
pengarna från migrationsverket minskat drastiskt de senaste åren finns det nästan inga pengar att fördela 
ut 2022. 

Överskottet under skolpeng/barnpeng beror på att fler barn och elever från andra kommuner än budgete-
rat valt att gå i Tomelilla kommuns skolor och förskolor vilket kommer att leda till högre intäkter än bud-
geterat 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 skola och förskola beror på att några skolor har och kommer att ha svårt att hålla bud-
get. Förskolan kommer att hålla budget även om det är ett underskott till och med maj månad. 

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

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

Allegro fristående förskola

Handläggare: Ulrika Ahrlin 
Titel: Biträdande skolchef
E-post: ulrika.ahrlin@tomelilla.se
Telefon: 0417-18487
Mobil: 0709-958487

Diarienummer: FN 2021/57

Datum 7 maj 2021

Tjänsteskrivelse, beslut angående tillsyn 
2021 – förskolan Allegro ekonomisk 
förening

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar att avsluta tillsynen utan åtgärder och lägger informationen 
till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Bakgrund om tillsyn enligt Skollagen kapitel 26 

Tillsyn innebär en självständig granskning som har till syfte att kontrollera om den 
verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av lagar och andra 
förordningar enligt 2 §. I tillsynen ingår att fatta de beslut om åtgärder som kan 
behövas för att den huvudman som bedriver verksamheten ska rätta fel som 
upptäckts vid granskningen. 

 

I enlighet med 4 § har kommunen tillsyn över de fristående förskolor, vars 
huvudman kommunen tidigare godkänt. Innehållet i tillsynen utgår från de 
bestämmelser som finns i Skollagen (2010:800 tom SFS 2020:605)), Läroplan för 
förskolan (Lpfö 18) samt dessa Allmänna råd från Skolverket, Allmänna råd för 
måluppfyllelse i förskolan (SKOLFS 2017:6) och Allmänna råd Systematiskt 
kvalitetsarbete – för skolväsendet (SKOLFS 2012:98)  
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Det kan tilläggas att verksamheten enligt § 7 är skyldig att lämna de handlingar och 
upplysningar som begärs av tillsynsmyndigheten. 

 

Säkra och/eller förbättra kvaliteten vid de fristående förskolorna 

Alla barn i förskolan har rätt till en likvärdig utbildning – oavsett om förskolan drivs 
av kommunen eller av fristående huvudman. Därför är tillsynen en viktig del av 
kommunens kvalitetsarbete för att säkra likvärdigheten.  

 

Förskolan Allegro ekonomisk förening har skickat in de handlingar som kommunen 
har efterfrågat. Det är information om huvudman, verksamhet, förskolepersonalens 
arbete med likabehandlingsarbetet och förskolepersonalens arbete med det 
systematiska kvalitetsarbetet.  En enkät har genomförts inom tillsynen där 
vårdnadshavares upplevelser efterfrågats.

 

Representanter från förvaltningen har på grund av pandemin Covid -19 inte besökt 
förskolan Allegro under denna tillsyn utan gjort sin bedömning på inlämnade 
underlag, enkät till vårdnadshavare och utdrag från belastningsregistret.  

  

Bedömning 

Förvaltningen bedömer att förskolan Allegro ekonomisk förenings ägar- och 
ledningskrets i enlighet med skollagen (kapitel 2  §§ 5 – 5a) har den samlade kunskap 
om de föreskrifter som behövs för att bedriva förskola, dvs skollagstiftning, 
arbetsrätt, arbetsmiljöbestämmelser och ekonomisk kompetens, och att samtliga 
personer i övrigt bedöms som lämpliga.  

 

Förvaltningen bedömer vidare att verksamheten följer de bestämmelser som finns 
för en godkänd förskoleverksamhet. 

Ekonomiska konsekvenser
Att fristående förskolors ägar- och ledningskrets har den kunskap som 
styrdokumenten kräver ger en mer robust och långsiktig förskoleorganisation i 
Tomelilla.
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3 (3)

Barnperspektivet
Alla barn i förskolan har rätt till en likvärdig utbildning – oavsett om förskolan drivs 
av kommunen eller av fristående huvudman. Därför är tillsynen en viktig del av 
kommunens kvalitetsarbete för att säkra likvärdigheten.  

Miljöperspektivet
Inte tillämpligt.

Uppföljning
Tillsyn görs kontinuerligt.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, beslut angående tillsyn 2021 – förskolan Allegro ekonomisk 
förening, bitr skolchef Ulrika Ahrlin, 2021-05-07

Barn och utbildning

Ulrika Ahrlin

Biträdande skolchef

Beslutet skickas till:

Familjenämnden

Skolchef Johan Holmqvist

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

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

Magazinets förskola

Handläggare: Ulrika Ahrlin 
Titel: Biträdande skolchef
E-post: ulrika.ahrlin@tomelilla.se
Telefon: 0417-18487
Mobil: 0709-958487

Diarienummer: FN 2021/59

Datum 7 maj 2021

Tjänsteskrivelse, beslut angående tillsyn 
av Magazinets Personalkooperativa 
Förskola Ekonomisk förening

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar att avsluta tillsynen utan åtgärder och lägger informationen 
till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Bakgrund om tillsyn enligt Skollagen kapitel 26 

Tillsyn innebär en självständig granskning som har till syfte att kontrollera om den 
verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av lagar och andra 
förordningar enligt 2 §. I tillsynen ingår att fatta de beslut om åtgärder som kan 
behövas för att den huvudman som bedriver verksamheten ska rätta fel som 
upptäckts vid granskningen. 

 

I enlighet med 4 § har kommunen tillsyn över de fristående förskolor, vars 
huvudman kommunen tidigare godkänt. Innehållet i tillsynen utgår från de 
bestämmelser som finns i Skollagen (2010:800 tom SFS 2020:605)), Läroplan för 
förskolan (Lpfö 18) samt dessa Allmänna råd från Skolverket, Allmänna råd för 
måluppfyllelse i förskolan (SKOLFS 2017:6) och Allmänna råd Systematiskt 
kvalitetsarbete – för skolväsendet (SKOLFS 2012:98)  
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Det kan tilläggas att verksamheten enligt § 7 är skyldig att lämna de handlingar och 
upplysningar som begärs av tillsynsmyndigheten. 

 

Säkra och/eller förbättra kvaliteten vid de fristående förskolorna 

Alla barn i förskolan har rätt till en likvärdig utbildning – oavsett om förskolan drivs 
av kommunen eller av fristående huvudman. Därför är tillsynen en viktig del av 
kommunens kvalitetsarbete för att säkra likvärdigheten.  

 

Magazinets Personalkooperativa Förskola Ekonomisk förening har skickat in de 
handlingar som kommunen har efterfrågat. Det är information om huvudman, 
verksamhet, förskolepersonalens arbete med likabehandlingsarbetet och 
förskolepersonalens arbete med det systematiska kvalitetsarbetet.  En enkät har 
genomförts inom tillsynen där vårdnadshavares upplevelser efterfrågats.

 

Representanter från förvaltningen har på grund av pandemin Covid -19 inte besökt 
Magazinets Personalkooperativa Förskola Ekonomisk förening under denna tillsyn 
utan gjort sin bedömning på inlämnade underlag, enkät till vårdnadshavare och 
utdrag från belastningsregistret.  

  

Bedömning 

Förvaltningen bedömer att Magazinets Personalkooperativa Förskola Ekonomisk 
förening:s ägar- och ledningskrets i enlighet med skollagen (kapitel 2  §§ 5 – 5a) har 
den samlade kunskap om de föreskrifter som behövs för att bedriva förskola, dvs 
skollagstiftning, arbetsrätt, arbetsmiljöbestämmelser och ekonomisk kompetens, och 
att samtliga personer i övrigt bedöms som lämpliga.  

 

Förvaltningen bedömer vidare att verksamheten följer de bestämmelser som finns 
för en godkänd förskoleverksamhet. 

Ekonomiska konsekvenser
Att fristående förskolors ägar- och ledningskrets har den kunskap som 
styrdokumenten kräver ger en mer robust och långsiktig förskoleorganisation i 
Tomelilla.
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Barnperspektivet
Alla barn i förskolan har rätt till en likvärdig utbildning – oavsett om förskolan drivs 
av kommunen eller av fristående huvudman. Därför är tillsynen en viktig del av 
kommunens kvalitetsarbete för att säkra likvärdigheten.  

Miljöperspektivet
Inte tillämpligt.

Uppföljning
Tillsyn görs kontinuerligt.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, beslut angående tillsyn av Magazinets Personalkooperativa Förskola 
Ekonomisk förening, bitr skolchef Ulrika Ahrlin, 2021-05-07

Barn och utbildning

Ulrika Ahrlin

Biträdande skolchef

Beslutet skickas till:

Familjenämnden

Skolchef Johan Holmqvist

Magazinets Personalkooperativa Förskola Ekonomisk förening
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tomelilla.se 
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

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

Nyckelpigans förskola

Handläggare: Ulrika Ahrlin 
Titel: Biträdande skolchef
E-post: ulrika.ahrlin@tomelilla.se
Telefon: 0417-18487
Mobil: 0709-958487

Diarienummer: FN 2021/60

Datum 7 maj 2021

Tjänsteskrivelse, beslut angående tillsyn 
2021 - Nyckelpigas förskola, AB AJMA

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar att avsluta tillsynen utan åtgärder och lägger informationen 
till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Bakgrund om tillsyn enligt Skollagen kapitel 26 

Tillsyn innebär en självständig granskning som har till syfte att kontrollera om den 
verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av lagar och andra 
förordningar enligt 2 §. I tillsynen ingår att fatta de beslut om åtgärder som kan 
behövas för att den huvudman som bedriver verksamheten ska rätta fel som 
upptäckts vid granskningen. 

 

I enlighet med 4 § har kommunen tillsyn över de fristående förskolor, vars 
huvudman kommunen tidigare godkänt. Innehållet i tillsynen utgår från de 
bestämmelser som finns i Skollagen (2010:800 tom SFS 2020:605)), Läroplan för 
förskolan (Lpfö 18) samt dessa Allmänna råd från Skolverket, Allmänna råd för 
måluppfyllelse i förskolan (SKOLFS 2017:6) och Allmänna råd Systematiskt 
kvalitetsarbete – för skolväsendet (SKOLFS 2012:98)  

 

Det kan tilläggas att verksamheten enligt § 7 är skyldig att lämna de handlingar och 
upplysningar som begärs av tillsynsmyndigheten. 
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Säkra och/eller förbättra kvaliteten vid de fristående förskolorna 

Alla barn i förskolan har rätt till en likvärdig utbildning – oavsett om förskolan drivs 
av kommunen eller av fristående huvudman. Därför är tillsynen en viktig del av 
kommunens kvalitetsarbete för att säkra likvärdigheten.  

 

Nyckelpigans förskola, AB AJMA har skickat in de handlingar som kommunen har 
efterfrågat. Det är information om huvudman, verksamhet, förskolepersonalens 
arbete med likabehandlingsarbetet och förskolepersonalens arbete med det 
systematiska kvalitetsarbetet.  En enkät har genomförts inom tillsynen där 
vårdnadshavares upplevelser efterfrågats.

 

Representanter från förvaltningen har på grund av pandemin Covid -19 inte besökt 
Nyckelpigans förskola under denna tillsyn utan gjort sin bedömning på inlämnade 
underlag, enkät till vårdnadshavare och utdrag från belastningsregistret.  

  

Bedömning 

Förvaltningen bedömer att Nyckelpigans förskola , AB AJMA:s ägar- och 
ledningskrets i enlighet med skollagen (kapitel 2  §§ 5 – 5a) har den samlade kunskap 
om de föreskrifter som behövs för att bedriva förskola, dvs skollagstiftning, 
arbetsrätt, arbetsmiljöbestämmelser och ekonomisk kompetens, och att samtliga 
personer i övrigt bedöms som lämpliga.  

 

Förvaltningen bedömer vidare att verksamheten följer de bestämmelser som finns 
för en godkänd förskoleverksamhet. 

Ekonomiska konsekvenser
Att fristående förskolors ägar- och ledningskrets har den kunskap som 
styrdokumenten kräver ger en mer robust och långsiktig förskoleorganisation i 
Tomelilla.

Barnperspektivet
Alla barn i förskolan har rätt till en likvärdig utbildning – oavsett om förskolan drivs 
av kommunen eller av fristående huvudman. Därför är tillsynen en viktig del av 
kommunens kvalitetsarbete för att säkra likvärdigheten.  
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Miljöperspektivet
Inte tillämpligt.

Uppföljning
Tillsyn görs kontinuerligt.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, beslut angående tillsyn 2021 - Nyckelpigans förskola, AB AJMA, 
biträdande skolchef Ulrika Ahrlin, 2021-05-07

Barn och utbildning

Ulrika Ahrlin

Biträdande skolchef

Beslutet skickas till:

Familjenämnden

Skolchef Johan Holmqvist

Nyckelpigans förskola, AB AJMA
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tomelilla.se 
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

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

Igelkottens förskola Svenska kyrkan

Handläggare: Ulrika Ahrlin 
Titel: Biträdande skolchef
E-post: ulrika.ahrlin@tomelilla.se
Telefon: 0417-18487
Mobil: 0709-958487

Diarienummer: FN 2021/61

Datum 5 maj 2021

Tjänsteskrivelse beslut angående tillsyn 
2021- Igelkottens förskola, Svenska 
kyrkan

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar att avsluta tillsynen utan åtgärder och lägger informationen 
till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Bakgrund om tillsyn enligt Skollagen kapitel 26 

Tillsyn innebär en självständig granskning som har till syfte att kontrollera om den 
verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av lagar och andra 
förordningar enligt 2 §. I tillsynen ingår att fatta de beslut om åtgärder som kan 
behövas för att den huvudman som bedriver verksamheten ska rätta fel som 
upptäckts vid granskningen. 

 

I enlighet med 4 § har kommunen tillsyn över de fristående förskolor, vars 
huvudman kommunen tidigare godkänt. Innehållet i tillsynen utgår från de 
bestämmelser som finns i Skollagen (2010:800 tom SFS 2020:605)), Läroplan för 
förskolan (Lpfö 18) samt dessa Allmänna råd från Skolverket, Allmänna råd för 
måluppfyllelse i förskolan (SKOLFS 2017:6) och Allmänna råd Systematiskt 
kvalitetsarbete – för skolväsendet (SKOLFS 2012:98)  
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Det kan tilläggas att verksamheten enligt § 7 är skyldig att lämna de handlingar och 
upplysningar som begärs av tillsynsmyndigheten. 

 

Säkra och/eller förbättra kvaliteten vid de fristående förskolorna 

Alla barn i förskolan har rätt till en likvärdig utbildning – oavsett om förskolan drivs 
av kommunen eller av fristående huvudman. Därför är tillsynen en viktig del av 
kommunens kvalitetsarbete för att säkra likvärdigheten.  

 

Igelkottens förskola, Svenska kyrkan har skickat in de handlingar som kommunen 
har efterfrågat. Det är information om huvudman, verksamhet, förskolepersonalens 
arbete med likabehandlingsarbetet och förskolepersonalens arbete med det 
systematiska kvalitetsarbetet.  En enkät har genomförts inom tillsynen där 
vårdnadshavares upplevelser efterfrågats.

 

Representanter från förvaltningen har på grund av pandemin Covid -19 inte besökt 
Igelkottens förskola under denna tillsyn utan gjort sin bedömning på inlämnade 
underlag, enkät till vårdnadshavare och utdrag från belastningsregistret.  

  

Bedömning 

Förvaltningen bedömer att Igelkottens förskola, Svenska kyrkan:s ägar- och 
ledningskrets i enlighet med skollagen (kapitel 2  §§ 5 – 5a) har den samlade kunskap 
om de föreskrifter som behövs för att bedriva förskola, dvs skollagstiftning, 
arbetsrätt, arbetsmiljöbestämmelser och ekonomisk kompetens, och att samtliga 
personer i övrigt bedöms som lämpliga.  

 

Förvaltningen bedömer vidare att verksamheten följer de bestämmelser som finns 
för en godkänd förskoleverksamhet. 

Ekonomiska konsekvenser
Att fristående förskolors ägar- och ledningskrets har den kunskap som 
styrdokumenten kräver ger en mer robust och långsiktig förskoleorganisation i 
Tomelilla.
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Barnperspektivet
Alla barn i förskolan har rätt till en likvärdig utbildning – oavsett om förskolan drivs 
av kommunen eller av fristående huvudman. Därför är tillsynen en viktig del av 
kommunens kvalitetsarbete för att säkra likvärdigheten.  

Miljöperspektivet
Inte tillämpligt.

Uppföljning
Tillsynen görs kontinuerligt.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse beslut angående tillsyn 2021- Igelkottens förskola, Svenska kyrkan, 
biträdande skolchef Ulrika Ahrlin, 2021-05-05

Barn och utbildning

Ulrika Ahrlin

Biträdande skolchef

Beslutet skickas till:

Familjenämnden

Skolchef Johan Holmqvist

Igelkottens förskola, Svenska kyrkan
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tomelilla.se 
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

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

Bonobos förskola

Handläggare: Ulrika Ahrlin 
Titel: Biträdande skolchef
E-post: ulrika.ahrlin@tomelilla.se
Telefon: 0417-18487
Mobil: 0709-958487

Diarienummer: FN 2021/62

Datum 5 maj 2021

Tjänsteskrivelse beslut angående tillsyn 
2021 – EvMa AB, Bonobos förskola

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar att avsluta tillsynen utan åtgärder och lägger informationen 
till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Bakgrund om tillsyn enligt Skollagen kapitel 26 

Tillsyn innebär en självständig granskning som har till syfte att kontrollera om den 
verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av lagar och andra 
förordningar enligt 2 §. I tillsynen ingår att fatta de beslut om åtgärder som kan 
behövas för att den huvudman som bedriver verksamheten ska rätta fel som 
upptäckts vid granskningen. 

 

I enlighet med 4 § har kommunen tillsyn över de fristående förskolor, vars 
huvudman kommunen tidigare godkänt. Innehållet i tillsynen utgår från de 
bestämmelser som finns i Skollagen (2010:800 tom SFS 2020:605)), Läroplan för 
förskolan (Lpfö 18) samt dessa Allmänna råd från Skolverket, Allmänna råd för 
måluppfyllelse i förskolan (SKOLFS 2017:6) och Allmänna råd Systematiskt 
kvalitetsarbete – för skolväsendet (SKOLFS 2012:98)  

 

Det kan tilläggas att verksamheten enligt § 7 är skyldig att lämna de handlingar och 
upplysningar som begärs av tillsynsmyndigheten. 
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Säkra och/eller förbättra kvaliteten vid de fristående förskolorna 

Alla barn i förskolan har rätt till en likvärdig utbildning – oavsett om förskolan drivs 
av kommunen eller av fristående huvudman. Därför är tillsynen en viktig del av 
kommunens kvalitetsarbete för att säkra likvärdigheten.  

 

EvMa AB, Bonobos förskola har skickat in de handlingar som kommunen har 
efterfrågat. Det är information om huvudman, verksamhet, förskolepersonalens 
arbete med likabehandlingsarbetet och förskolepersonalens arbete med det 
systematiska kvalitetsarbetet.  En enkät har genomförts inom tillsynen där 
vårdnadshavares upplevelser efterfrågats.

 

Representanter från förvaltningen har på grund av pandemin Covid -19 inte besökt 
Bonobos förskola under denna tillsyn utan gjort sin bedömning på inlämnade 
underlag, enkät till vårdnadshavare och utdrag från belastningsregistret.  

  

Bedömning 

Förvaltningen bedömer att EvMa AB, Bonobos förskola:s ägar- och ledningskrets i 
enlighet med skollagen (kapitel 2  §§ 5 – 5a) har den samlade kunskap om de 
föreskrifter som behövs för att bedriva förskola, dvs skollagstiftning, arbetsrätt, 
arbetsmiljöbestämmelser och ekonomisk kompetens, och att samtliga personer i 
övrigt bedöms som lämpliga.  

 

Förvaltningen bedömer vidare att verksamheten följer de bestämmelser som finns 
för en godkänd förskoleverksamhet. 

Ekonomiska konsekvenser
Att fristående förskolors ägar- och ledningskrets har den kunskap som 
styrdokumenten kräver ger en mer robust och långsiktig förskoleorganisation i 
Tomelilla.

Barnperspektivet
Alla barn i förskolan har rätt till en likvärdig utbildning – oavsett om förskolan drivs 
av kommunen eller av fristående huvudman. Därför är tillsynen en viktig del av 
kommunens kvalitetsarbete för att säkra likvärdigheten.  
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Miljöperspektivet
Inte tillämpligt.

Uppföljning
Tillsynen görs kontinuerligt.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, beslut angående tillsyn 2021 – EvMa AB, Bonobos förskola, 
biträdande skolchef Ulrika Ahrlin, 2020-05-05

Barn och utbildning

Ulrika Ahrlin

Biträdande skolchef

Beslutet skickas till:

Familjenämnden

Skolchef Johan Holmqvist

EvMa AB, Bonobos förskola
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tomelilla.se 
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

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

Eljens förskola

Handläggare: Ulrika Ahrlin 
Titel: Biträdande skolchef
E-post: ulrika.ahrlin@tomelilla.se
Telefon: 0417-18487
Mobil: 0709-958487

Diarienummer: FN 2021/63

Datum 7 maj 2021

Tjänsteskrivelse, beslut angående tillsyn 
2021 - Personalkooperativet Eljen, 
Eljaröds Personalkooperativa förskola 
och fritidshem ekonomisk förening

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar att avsluta tillsynen utan åtgärder och lägger informationen 
till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Bakgrund om tillsyn enligt Skollagen kapitel 26 

Tillsyn innebär en självständig granskning som har till syfte att kontrollera om den 
verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av lagar och andra 
förordningar enligt 2 §. I tillsynen ingår att fatta de beslut om åtgärder som kan 
behövas för att den huvudman som bedriver verksamheten ska rätta fel som 
upptäckts vid granskningen. 

 

I enlighet med 4 § har kommunen tillsyn över de fristående förskolor, vars 
huvudman kommunen tidigare godkänt. Innehållet i tillsynen utgår från de 
bestämmelser som finns i Skollagen (2010:800 tom SFS 2020:605)), Läroplan för 
förskolan (Lpfö 18) samt dessa Allmänna råd från Skolverket, Allmänna råd för 
måluppfyllelse i förskolan (SKOLFS 2017:6) och Allmänna råd Systematiskt 
kvalitetsarbete – för skolväsendet (SKOLFS 2012:98)  
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Det kan tilläggas att verksamheten enligt § 7 är skyldig att lämna de handlingar och 
upplysningar som begärs av tillsynsmyndigheten. 

 

Säkra och/eller förbättra kvaliteten vid de fristående förskolorna 

Alla barn i förskolan har rätt till en likvärdig utbildning – oavsett om förskolan drivs 
av kommunen eller av fristående huvudman. Därför är tillsynen en viktig del av 
kommunens kvalitetsarbete för att säkra likvärdigheten.  

 

Personalkooperativet Eljen, Eljaröds Personalkooperativa förskola och fritidshem 
ekonomisk förening har skickat in de handlingar som kommunen har efterfrågat. Det 
är information om huvudman, verksamhet, förskolepersonalens arbete med 
likabehandlingsarbetet och förskolepersonalens arbete med det systematiska 
kvalitetsarbetet.  En enkät har genomförts inom tillsynen där vårdnadshavares 
upplevelser efterfrågats.

 

Representanter från förvaltningen har på grund av pandemin Covid -19 inte besökt 
Personalkooperativet Eljen, under denna tillsyn utan gjort sin bedömning på 
inlämnade underlag, enkät till vårdnadshavare och utdrag från belastningsregistret.  

  

Bedömning 

Förvaltningen bedömer att Personalkooperativet Eljen, Eljaröds Personalkooperativa 
förskola och fritidshem ekonomisk förening:s ägar- och ledningskrets i enlighet med 
skollagen (kapitel 2  §§ 5 – 5a) har den samlade kunskap om de föreskrifter som 
behövs för att bedriva förskola, dvs skollagstiftning, arbetsrätt, 
arbetsmiljöbestämmelser och ekonomisk kompetens, och att samtliga personer i 
övrigt bedöms som lämpliga.  

 

Förvaltningen bedömer vidare att verksamheten följer de bestämmelser som finns 
för en godkänd förskoleverksamhet. 

Ekonomiska konsekvenser
Att fristående förskolors ägar- och ledningskrets har den kunskap som 
styrdokumenten kräver ger en mer robust och långsiktig förskoleorganisation i 
Tomelilla.
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Barnperspektivet
Alla barn i förskolan har rätt till en likvärdig utbildning – oavsett om förskolan drivs 
av kommunen eller av fristående huvudman. Därför är tillsynen en viktig del av 
kommunens kvalitetsarbete för att säkra likvärdigheten.  

Miljöperspektivet
Inte tillämpligt.

Uppföljning
Tillsyn görs kontinuerligt.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, beslut angående tillsyn 2021 – Personalkooperativet Eljen, Eljaröds 
Personalkooperativa förskola och fritidshem ekonomisk förening, Ulrika Ahrlin 
biträdande skolchef, 2021-05-07

Barn och utbildning

Ulrika Ahrlin

Biträdande skolchef

Beslutet skickas till:

Familjenämnden

Skolchef

Personalkooperativet Eljen, Eljaröds Personalkooperativa förskola och fritidshem 
ekonomisk förening
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tomelilla.se 
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

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

Ankis familjedaghem

Handläggare: Ulrika Ahrlin 
Titel: Biträdande skolchef
E-post: ulrika.ahrlin@tomelilla.se
Telefon: 0417-18487
Mobil: 0709-958487

Diarienummer: FN 2021/64

Datum 7 maj 2021

Tjänsteskrivelse, beslut angående tillsyn 
av annan pedagogisk verksamhet, Ankis 
familjedaghem

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar att avsluta tillsynen utan åtgärder och lägger informationen 
till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kraven på annan pedagogisk verksamhet är annorlunda än för förskola och därför 
behövdes inte alla underlag för förskolan fyllas i.

Bakgrund om tillsyn enligt Skollagen kapitel 26 

Tillsyn innebär en självständig granskning som har till syfte att kontrollera om den 
verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av lagar och andra 
förordningar enligt 2 §. I tillsynen ingår att fatta de beslut om åtgärder som kan 
behövas för att den huvudman som bedriver verksamheten ska rätta fel som 
upptäckts vid granskningen. 

I enlighet med 3–4 §§ skollagen följer att den kommun som beslutat att ge bidrag till 
en enskild huvudman för pedagogisk omsorg är tillsynsmyndighet över den enskilda 
huvudmannens verksamhet.
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Det kan tilläggas att verksamheten enligt § 7 är skyldig att lämna de handlingar och 
upplysningar som begärs av tillsynsmyndigheten. 

Ankis familjedaghem har skickat in de handlingar som kommunen har efterfrågat. 
Det är information om huvudman, verksamhet, och personalens arbete med 
likabehandlingsarbetet En enkät har genomförts inom tillsynen där vårdnadshavares 
upplevelser efterfrågats.

 

Representanter från förvaltningen har på grund av pandemin Covid -19 inte besökt 
Ankis familjedaghem under denna tillsyn utan gjort sin bedömning på inlämnade 
underlag, enkät till vårdnadshavare och utdrag från belastningsregistret.  

  

Bedömning 

Förvaltningen bedömer att Ankis familjedaghem följer de bestämmelser som finns 
för en godkänd annan pedagogisk verksamhet.

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser för Tomelilla kommun.

Barnperspektivet
En god annan pedagogisk verksamhet ger barn i Tomelilla kommun föutsättningar 
för fortsatt lärande.

Miljöperspektivet
Inte tillämpligt.

Uppföljning
Tillsyn gör kontinuerligt.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, beslut angående tillsyn av annan pedagogisk verksamhet, Ankis 
familjedaghem, bitr skolchef Ulrika Ahrlin, 2021-05-07
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Barn och utbildning

Ulrika Ahrlin

Biträdande skolchef

Beslutet skickas till:

Familjenämnden

Skolchef Johan Holmqvist

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

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

Familjenämnden

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

Diarienummer: FN 2021/3

Datum 11 juni 2021

Tjänsteskrivelse 

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Anmälningsärenden till familjenämnden den 18 juni 2021.

 Beslut för förskoleklass och grundskola.

 Kränkningar maj 2021.

 Dom i mål nr 951-21, bifall på ansökan om vite.

 Uppföljningsbeslut efter kvalitetsgranskning av huvudmannens styrning 
genom tydlighet i delegering och uppföljning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Therese Stendahl 2021-06-11.

Beslut för förskoleklass och grundskola, dnr 2020:9159, handlingsid: Fn 2021.1837.

Anmälda kränkningar maj 2021, handlingsid: Fn 2021.2165.

Dom i mål nr 951-21, bifall på ansökan om vite, handlingsid: Fn 2021.1955.

Uppföljningsbeslut efter kvalitetsgranskning av huvudmannens styrning genom 
tydlighet i delegering och uppföljning, dnr 2019:9157, handlingsid: Fn 2021.2154.

Barn och utbildning
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Therese Stendahl

Nämndsekreterare
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  Beslut 
2021-05-12 

Dnr 2020:9159 
 

Skolinspektionen 
Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1 
 

 

Tomelilla kommun 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut för förskoleklass och grundskola 

efter tillsyn i Kastanjeskolan i Tomelilla kommun 
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Skolinspektionen  Beslut 
2021-05-12 

Dnr 2020:9159 
 

2 (9) 
 

 

 

Sammanfattande bedömning 
Skolinspektionen konstaterar vid tillsynen av Kastanjeskolan att det föreligger brister i 

verksamheten. Tillsynen visar att det finns brister i arbetet med särskilt stöd. 

Utredningen visar att elevers behov av särskilt stöd inte alltid utreds och att de 

utredningar som genomförs inte alltid sker skyndsamt. Tillsynen visar vidare att det 

finns brister avseende att tillförsäkra alla elever en studiemiljö som präglas av studiero. 

Skolinspektionen förelägger därför Tomelilla kommun att vidta åtgärder för att 

avhjälpa påtalade brister. Inom övriga områden som Skolinspektionen har granskat har 

det inte framkommit annat än att skolans arbete uppfyller författningarnas krav.  

De omständigheter som råder med anledning av Covid-19  

Skolinspektionen är medveten om att många skolor i dagsläget är påverkade med 

anledning av Covid-19. Följden kan vara stor frånvaro av personal eller att resurser 

måste tas i anspråk för nya förhållanden. Vi följer kontinuerligt situationen och hur den 

påverkar skolsystemet i olika delar av landet. Om du som huvudman behöver längre 

uppföljningstid ber vi dig kontakta Skolinspektionen för prövning. 

Föreläggande 

Skolinspektionen förelägger med stöd av 26 kap. 10 § skollagen (2010:800) Tomelilla 

kommun att senast den 14 oktober 2021 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister. 

De vidtagna åtgärderna ska senast samma dag skriftligen redovisas för 

Skolinspektionen. 

Beslutet om föreläggande gäller omedelbart. 

Nedan anges de åtgärder som huvudmannen måste vidta för att avhjälpa de påtalade 

bristerna samt den lagstiftning med tillhörande föreskrifter som huvudmannens 

åligganden följer av. Enligt 2 kap. 8 § skollagen ansvarar huvudmannen för att 

utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i skollagen, föreskrifter som 

har meddelats med stöd av lagen och de bestämmelser för utbildningen som kan finnas 

i andra författningar. Vidare ska huvudmannen enligt 4 kap. 7 § skollagen, om det vid 

uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt kommer fram att det finns brister i 

verksamheten, se till att nödvändiga åtgärder vidtas. Dessa bestämmelser ligger till 

grund för samtliga åtgärder i beslutet om föreläggande.  

Skälen för Skolinspektionens ställningstagande i fråga om att verksamheten inte 

uppfyller de krav som följer av de bestämmelser som gäller för verksamheten samt i 

fråga om de skyldigheter som huvudmannen måste fullgöra (åtgärder) redovisas nedan 

under rubriken Motivering till föreläggande.  

Extra anpassningar och särskilt stöd 

Skolinspektionen konstaterar att Tomelilla kommun inte uppfyller författningskraven 

avseende utredning av särskilt stöd. 
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Åtgärder 

- Se till att genom informationsinsatser till lärare och annan skolpersonal klargöra 

skyldigheten att anmäla till rektorn om det befaras att en elev inte kommer att nå 

de kunskaper som minst ska uppnås trots att stöd getts i form av extra 

anpassningar eller om det finns särskilda skäl att anta att sådana anpassningar 

inte skulle vara tillräckliga (2 kap. 34 § andra stycket och 3 kap. 7 § skollagen; Lgr 

11 2.2 Kunskaper och 2.8 Rektorns ansvar) 

- Se till att rektorn tillsammans med lärare gör genomgångar av samtliga elever, 

senast under september 2021, och härvid uppmärksammar; elever som befaras 

inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås trots att de getts stöd 

i form av extra anpassningar, elever som det finns särskilda skäl att anta att extra 

anpassningar inte skulle vara tillräckliga för samt elever som uppvisar andra 

svårigheter i sin situation. (3 kap. 7 § skollagen; Lgr 11, 2.2 Kunskaper och 2.8 

Rektorns ansvar) 

- Se till att behov av särskilt stöd utreds skyndsamt beträffande; varje elev som har 

identifierats enligt ovan samt i de fall lärare anmäler eller har anmält att det finns 

elever som riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, trots att 

stöd i form av extra anpassningar har getts. Efter att utredningen är gjord, ska 

rektorn eller den personal som rektorn delegerat ansvaret till, ta ställning till om 

eleven ska ges särskilt stöd. Detta ska dokumenteras i ett beslut. (3 kap. 7 § 

skollagen; Lgr 11, 2.8 Rektorns ansvar) 

Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling 

Skolinspektionen konstaterar att Tomelilla kommun inte uppfyller författningskraven 

avseende studiero. 

Åtgärder 

- Se till att rektorn, lärare, annan skolpersonal och elever diskuterar och kommer 

överens om åtgärder som ska genomföras för att skapa respektfulla relationer 

mellan skolpersonal och elever samt mellan elever på skolan. Rektorn ska 

dokumentera åtgärder som genomförs. (5 kap. 3 § skollagen; Lgr 11, 1 

Rättigheter och skyldigheter, God miljö för utveckling och lärande, 2.1 Normer 

och värden, 2.3 Elevernas inflytande och ansvar och 2.8 Rektorns ansvar) 

- Se till att rektorn leder och samordnar arbetet med att utforma skolmiljön så att 

alla elever tillförsäkras studiero, genom att rektorn för personalen klargör 

ansvarstagande för att ordningsregler efterlevs, hur ordningsstörningar ska 

hanteras om de uppstår och hur disciplinära åtgärder används. (5 kap. 3,5-16 och 

22-23 §§ skollagen; Lgr 11, 2.8 Rektorns ansvar) 

- Se till att rektorn, genom att inhämta uppgifter från lärare, elever och elevhälsans 

personal, följer upp och utvärderar de åtgärder som vidtagits för att tillförsäkra 

eleverna studiero. I samband med utvärdering av vidtagna åtgärder ska rektorn 

också besluta om vilka ytterligare åtgärder som behövs samt se till att dessa 

genomförs och/eller intensifiera pågående åtgärder samt se till att detta 

genomförs. (2 kap. 9-10 §§ skollagen, 5 kap. 3 § skollagen Lgr 11, 1 Rättigheter 

och skyldigheter, 2.8 Rektorns ansvar) 
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Motivering till föreläggande 

Extra anpassningar och särskilt stöd 

Skolinspektionens bedömning 

Skolinspektionen bedömer att skolans arbete med utredning av elevers behov av 

särskilt stöd inte uppfyller författningarnas krav. Av tillsynen framgår att utredningar 

om elevers behov av särskilt stöd inte alltid genomförs och att de utredningar som 

genomförs inte alltid sker skyndsamt. 

Rättslig reglering 

Av skollagen framgår att om det inom ramen för undervisningen, genom användning 

av ett nationellt kartläggningsmaterial eller ett nationellt bedömningsstöd, resultatet på 

ett nationellt prov eller uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs 

vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det kan befaras att en elev inte 

kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås eller de kravnivåer som gäller, 

trots att stöd har getts i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie 

undervisningen enligt 5 §, ska detta anmälas till rektorn. Detsamma gäller om det finns 

särskilda skäl att anta att sådana anpassningar inte skulle vara tillräckliga. Rektorn ska 

se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska 

även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. Samråd ska ske 

med elevhälsan, om det inte är uppenbart obehövligt. Om en utredning visar att en elev 

är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant stöd. Stödet ska ges med 

utgångspunkt i elevens utbildning i dess helhet, om det inte är uppenbart obehövligt. (3 

kap. 7 § skollagen). 

Enligt läroplanen ska alla som arbetar på skolan uppmärksamma och stödja elever i 

behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Rektorn har, inom givna ramar, ett 

särskilt ansvar för att undervisningen och elevhälsans verksamhet utformas så att 

eleverna får den ledning och stimulans, de extra anpassningar eller det särskilda stöd 

samt den hjälp de behöver.(Lgr 11, 2.2 Kunskaper och 2.8 Rektorns ansvar) 

Huvudmannen ska se till att personalen vid skolenheterna ges möjligheter till 

kompetensutveckling. Huvudmannen ska också se till att lärare och annan personal vid 

skolenheterna har nödvändiga insikter i de föreskrifter som gäller för skolväsendet (2 

kap. 34 § skollagen). Rektorn har också, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att 

personalen får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna 

utföra sina uppgifter och kontinuerligt ges möjligheter att dela med sig av sin kunskap 

och att lära av varandra för att utveckla utbildningen.(Lgr 11, 2.2 Kunskaper och 2.8 

Rektorns ansvar) 

Skolinspektionens utredning 

Av intervjuer med lärare framgår att utredningar om särskilt stöd inte alltid sker 

skyndsamt när det har konstaterats att extra anpassningar inte räcker. Någon lärare 

uppger att de har svårt att svara på hur lång tid det tar från det att läraren märker att 
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extra anpassningar inte räcker till att en utredning om särskilt stöd startar eftersom det 

beror på vad som ska utredas. Lärare uppger i intervju att en utredning om särskilt 

stöd kan ta upp till tre månader och att utredningar från centrala elevhälsan och 

externa utredningar ibland kan ta lång tid. De uppger dock att de fortsätter att ge 

eleven extra anpassningar under tiden de väntar på att utredningen ska bli klar. 

Lärarna uppger vidare att fler elever på skolan skulle behöva särskilt stöd. 

Representanter för elevhälsan uppger att utredningar om särskilt stöd inte sker 

skyndsamt och att det beror på bristande resurser. De uppger att det kan ta från en till 

två veckor upp till flera månader från det att läraren anmält att en elev kan vara i behov 

av särskilt stöd tills utredningen startar och säger att själva utredningen sedan tar tre 

till fyra veckor. Representanter för elevhälsan uppger vidare att eleverna får särskilt 

stöd fast de inte har någon färdig utredning. Vilket stöd de ska ge i dessa fall är 

problematiskt, men de samarbetar med ämnesläraren för att försöka lösa det, säger de. 

De säger också att elever kan ha haft stödåtgärder länge utan att det finns en utredning. 

De uppger vidare att alla elever som har särskilt stöd inte har ett åtgärdsprogram och 

att det finns elever som inte har särskilt stöd fast de är i behov av det. 

Rektorn bekräftar utsagorna från lärare och representanter för elevhälsan att 

utredningar om särskilt stöd inte sker skyndsamt. Rektorn uppger att det kan gå ett par 

månader från det att anmälan görs av lärare tills utredningen påbörjas, men att de 

sätter in stödåtgärder under tiden. Enligt rektorn får eleven stöd under tiden de utreds, 

men utredningarna är inte klara förrän efter ca två månader. Efter att utredningen är 

klar korrigeras sedan stödåtgärderna så att de överensstämmer med elevernas 

konstaterade behov. Rektorn bekräftar utsagorna från lärare och representanter för 

elevhälsan att det finns elever vars behov inte upptäcks och därför inte får sitt behov av 

särskilt stöd tillgodosett. Detta sker trots att de enligt rektorn har regelbundna tillfällen 

då de följer upp elevernas kunskapsutveckling. 

Motivering till föreläggande som ingripande 

Då Tomelilla kommuns verksamhet inte uppfyller de krav som följer av de föreskrifter 

som gäller för verksamheten, föreligger skäl att förelägga Tomelilla kommun att 

fullgöra sina skyldigheter och vidta åtgärder för att avhjälpa bristerna. 

Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling 

Skolinspektionens bedömning 

Skolinspektionen bedömer att skolenhetens arbete med studiero inte uppfyller 

författningarnas krav. Skolinspektionens utredning visar att alla elever på 

Kastanjeskolan, trots vidtagna åtgärder, inte tillförsäkras en skolmiljö som präglas av 

studiero. Det framkommer i utredningen att det inte råder studiero i alla klasser. Det 

framgår vidare att skolan påbörjat ett arbete med att vidta åtgärder för att förbättra 

studieron. De åtgärder som har vidtagits har dock inte gett tillräcklig effekt i 

verksamheten. Vidare framkommer att personal på skolan i olika grad ser till att de 

ordningsregler som gäller på skolan följs. 
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Rättslig reglering 

Av skollagen framgår att utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever 

tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. (5 kap. 3 § skollagen) 

Vidare framgår av skollagen att ordningsregler ska finnas för varje skolenhet. De ska 

utarbetas under medverkan av eleverna och följas upp på varje skolenhet. Rektorn 

beslutar om ordningsregler. (5 kap. 5 § skollagen) Rektorn eller lärare får vidta de 

omedelbara och tillfälliga åtgärder som är befogade för att tillförsäkra eleverna 

trygghet och studiero eller för att komma till rätta med en elevs ordningsstörande 

uppträdande. (5 kap. 6 § skollagen) Enligt de förutsättningar som anges i 5 kap. 7-16 

och 22-23 §§ skollagen får det beslutas om utvisning ur undervisningslokalen, 

kvarsittning, skriftlig varning, tillfällig omplacering, tillfällig placering vid en annan 

skolenhet, avstängning och omhändertagande av föremål. 

Enligt läroplanen ska skolan klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen 

har, vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter elever och deras 

vårdnadshavare har. Eleven ska i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. 

Skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja 

och lust att lära. (Lgr 11, 1 Rättigheter och skyldigheter, God miljö för utveckling och 

lärande) Skolans mål är att varje elev respekterar andra människors egenvärde, kan 

leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla 

också med deras bästa för ögonen. Alla som arbetar i skolan ska i sin verksamhet bidra 

till att skolan präglas av jämställdhet och solidaritet mellan människor och visa respekt 

för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt 

förhållningssätt. Läraren ska tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och 

samvaron i den egna gruppen, och samarbeta med hemmen i elevernas fostran och 

klargöra skolans normer och regler som en grund för arbetet och för samarbete. (Lgr 11, 

2.1 Normer och värden) Skolans mål är att varje elev visar respekt för och hänsyn mot 

skolans personal och andra elever som en del av det gemensamma ansvaret för 

arbetsmiljön på skolan. (Lgr 11, 2.3 Elevernas ansvar och inflytande) Rektorn ska leda 

och samordna det pedagogiska arbetet vid skolenheten och särskilt verka för att 

utbildningen utvecklas, samt besluta om sin enhets inre organisation och ansvara för 

att fördela resurser inom enheten efter barnens och elevernas olika förutsättningar och 

behov, samt fatta i övrigt de beslut och ha det ansvar som framgår av författningarna. 

(2 kap. 9 och 10 §§ skollagen) Rektorn ansvarar även för att skolans resultat följs upp 

och utvärderas i förhållande till de nationella målen och kunskapskraven. Rektorn har, 

inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som 

präglas av trygghet och studiero. Rektorn har också, inom givna ramar, ett särskilt 

ansvar för att personalen får den kompetensutveckling som krävs för att de 

professionellt ska kunna utföra sina uppgifter och kontinuerligt ges möjlighet att dela 

med sig av sin kunskap och lära av varandra för att utveckla utbildningen. (Lgr 11, 2.8 

Rektorn ansvar) 

I förarbetena till skollagens bestämmelse gällande trygghet och studiero anges att en av 

de viktigaste förutsättningarna för att barn och ungdomar ska kunna inhämta och 

utveckla kunskaper och värden är en trygg och stimulerande lärandemiljö. Vidare 

anges att det förebyggande arbetet är centralt, och att det är skolans, och ytterst 
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rektorns, ansvar att skapa trygghet och studiero i skolan. En viktig förutsättning för 

detta är att elever, lärare och annan personal känner ett gemensamt ansvar och har 

respekt för varandra i skolan. Det kräver ett aktivt värdegrundsarbete där 

grundläggande demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter kommer till 

uttryck i praktisk handling. Att skapa en miljö som bygger på respekt och delaktighet 

utgör grunden för en trygg och utvecklande studiemiljö. Rutiner för att säkerställa 

samverkan och kommunikation mellan elever, lärare och annan personal är också 

centrala inslag i det förebyggande och långsiktiga arbetet. Rektorns skyldighet att se till 

att elevers behov av stöd utreds och att stödåtgärder kommer till stånd för elever i 

behov av stöd är självfallet även det en del i arbetet med att skapa en trygg och 

stimulerande studiemiljö. (prop. 2009/10:165 s. 319 och 320) 

Skolinspektionens utredning 

Elever uppger i intervju att det är bristande studiero i några klasser, i vissa ämnen och 

på vissa lektioner. I vissa ämnen är det enligt eleverna stökigt på varje lektion. De 

uppger att det finns elever som är stökiga, inte gör det de ska på lektionerna och inte 

har respekt för lärare. Vidare uppger de att det är bra studiero på vissa lektioner och att 

de då kan arbeta med sina uppgifter. På vissa lektioner är det halvklass eller två lärare 

och då fungerar det bra, enligt elever. De uppger att lärarna säger till när det är stökigt 

men att det är beroende på läraren om det hjälper. Elever uppger att de flesta elever 

följer skolans ordningsregler. De uppger dock att det är väldigt olika hur lärarna 

tillämpar reglerna. 

Lärare bekräftar elevernas utsagor om att det är bristande studiero i vissa klasser och 

på vissa lektioner. De uppger att de ofta arbetar med halvklass samt med fast placering 

av eleverna i klassrummen, vilket gör att studieron har blivit bättre. Några lärare 

uppger också att de samlar in elevernas mobiltelefoner för att få bättre studiero. Lärare 

berättar att det är några klasser som det är bristande studiero i och där eleverna väljer 

ut vissa lärare som de terroriserar. De uppger att de har jobbat mycket med att förbättra 

studieron i några klasser och att det har blivit bättre när de har halvklass, men att det 

fortfarande är stökigt på vissa lektioner. Lärarna säger vidare att det råder en bristande 

samsyn om tillämpningen av skolans ordningsregler. 

Representanter för elevhälsan bekräftar utsagorna från elever och lärare om att det är 

bristande studiero i vissa klasser. De uppger att skolan har vidtagit åtgärder gällande 

enskilda elever, men att problemen med bristande studiero kvarstår. Vidare uppger de 

att det var tänkt att de skulle ut och jobba i en klass som har problem med studieron 

och bl.a. göra observationer, men att det inte blev något med det. Elevernas och 

lärarnas utsagor att det råder en bristande samsyn om tillämpningen av 

ordningsreglerna bekräftas av representanter för elevhälsan. 

Rektorn uppger i intervju att det är bra studiero i de flesta klasser, att det är dålig 

studiero i några klasser och att en förbättring har skett i vissa klasser. Rektorn uppger 

att de för närvarande har två klasser med sämre studiero och att det finns ett pågående 

arbete för att förbättra studieron i dessa klasser. Åtgärder som vidtas är att de samtalar 

med elev och föräldrar samt även med läraren om hur denne kan jobba för att förbättra 

studieron. En annan åtgärd är minskade gruppstorlekar. Rektorn uppger att de ser viss 
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effekt av åtgärderna, men inte tillräckligt bra effekt. I den ena klassen med sämre 

studiero ska de gå vidare med att observera klassen under en vecka och titta på 

lektionsstruktur, hur dagen ser ut, hur klassen är med olika lärare, betydelsen av 

position på schemat och elevernas placering i klassrummet för att hitta vägar framåt. I 

den andra klassen har de haft möte med elever och vårdnadshavare. Det har gett effekt 

ett tag men sedan blev det oro i klassen igen. Även rektorn uppger att det råder en 

bristande samsyn kring tillämpningen av ordningsreglerna. Rektorn säger att de för 

många diskussioner på skolan om ordningsreglernas efterlevnad men de har trots detta 

inte lyckas nå en samsyn i denna fråga. 

Motivering till föreläggande som ingripande 

Då Tomelilla kommuns verksamhet inte uppfyller de krav som följer av de föreskrifter 

som gäller för verksamheten, föreligger skäl att förelägga Tomelilla kommun att 

fullgöra sina skyldigheter och vidta åtgärder för att avhjälpa bristerna. 

Områden där Skolinspektionen inte har funnit brister 

 Eleven ges skyndsamt stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den 

ordinarie undervisningen, om eleven riskerar att inte nå de kunskapskrav som 

minst ska uppnås och insatserna utvärderas. (3 kap. 5 § skollagen, Lgr 11, 2.7 

Bedömning och betyg, 2.8 Rektorns ansvar) 

 Elever som är i behov av särskilt stöd ges stöd på det sätt och i den omfattning 

som utredningen har visat att de behöver. (3 kap. 7-12 §§ skollagen, Lgr 11, 2.8 

Rektorns ansvar) 

 När det gäller särskilt stöd följs insatta åtgärder upp och utvärderas. (3 kap. 9 § 

skollagen) 

 Det bedrivs ett aktivt och medvetet värdegrundsarbete för att skapa en miljö som 

bygger på respekt och delaktighet. (Lgr 11, 1. Skolans värdegrund och uppdrag, 

Grundläggande värden, Förståelse och medmänsklighet, En likvärdig 

utbildning, God miljö för utveckling och lärande, 2.1 Normer och värden, 2.2 

Kunskaper) 

 Vid skolenheten bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande 

behandling av elever. (6 kap. 6-10 §§ skollagen) 
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På Skolinspektionens vägnar  

 

X Jenny Fahlman

Beslutsfattare

Signerat av: Jenny Fahlman  
 

 

 

X Christina Aro Östgren

Föredragande

Signerat av: Christina Aro Östgren  
 

 

 

 

Allmänt om tillsynen: 
Mer om Skolinspektionens tillsyn hittar du på www.skolinspektionen.se 

 
Bilagor 

Bilaga 1: Fakta om Kastanjeskolan 
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Bakgrund och fakta om Kastanjeskolan 

Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Tomelilla kommun under vårterminen 2021.  

Skolinspektionen har genomfört riktad tillsyn av Kastanjeskolan. Skolan var 

ursprungligen utvald för regelbunden tillsyn enligt Skolinspektionens risk- och 

väsentlighetsanalys, men på grund av den rådande situationen med Covid 19 har den 

regelbundna tillsynen gjorts om till en riktad tillsyn med ett begränsat antal områden. 

Tillsynen omfattar följande områden: Extra anpassningar och särskilt stöd; Trygghet, 

studiero och åtgärder mot kränkande behandling. Digitala intervjuer genomfördes av 

Skolinspektionen den 7 – 8 april 2021. 

Kastanjeskolan ligger i Tomelilla kommun. Skolan ger utbildning i årskurserna 7 – 9 

och har vid tillsynen sammanlagt 354 elever. 
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Anmälda kränkningar maj 2021

Kön Datum Anmält av Skola/förskola Klass/grupp

flicka 2021-05-25 Bitr rektor Anna Strive Kastanjeskolan 9c (2020/2021)

flicka 2021-05-19 Bitr rektor Anna Strive Kastanjeskolan 7d (2020/2021)

pojke 2021-05-19 Bitr rektor Anna Strive Kastanjeskolan 7d (2020/2021)

flicka 2021-05-19 Bitr rektor Anna Strive Kastanjeskolan 7c (2020/2021)

pojke 2021-05-19 Bitr rektor Anna Strive Kastanjeskolan 7-9a (2020/2021)

pojke 2021-05-11 Bitr rektor Tina Bjerström Byavång Bya 5B (2020/2021)

pojke 2021-05-11 Bitr rektor Tina Bjerström Byavång Bya 5B (2020/2021)

pojke 2021-05-03 Bitr rektor Tina Bjerström Byavång Bya 4B (2020/2021)
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Inledning 
Skolinspektionen har med stöd i 26 kap. 19-20 §§ skollagen (2010:800) genomfört en 
kvalitetsgranskning av huvudmannens styrning genom tydlighet i delegering och upp-
följning. Syftet har varit att granska att det genom huvudmannens styrning och delege-
ring finns en organisationsstruktur där roller, ansvar och befogenheter är tydliga och 
förankrade inom huvudmannens grundskoleorganisation i Tomelilla kommun. Gransk-
ningen genomfördes under 2020. 

Vid granskningen identifierade Skolinspektionen två utvecklingsområden som angetts i 
beslut den 7 december 2020, dnr 2019:9157. 

Skolinspektionen har begärt att huvudmannen Tomelilla kommun senast den 18 juni 
2021 ska redovisa till Skolinspektionen vilka åtgärder som vidtagits utifrån identifie-
rade utvecklingsområden. Huvudmannen har inkommit med en sådan redovisning. 

Beslut efter uppföljning: 
Skolinspektionen bedömer vidtagna åtgärder på följande sätt: 

Huvudmannens tydlighet i arbetet med delegering 

• Huvudmannen behöver försäkra sig om att medarbetare har rätt kompe-
tens och möjlighet att utföra delegerade uppgifter.  

Bedömning: Tomellila kommun har planerat åtgärder som ska vidtagas, men de är 
ännu inte fullt ut genomförda. De planerade åtgärderna ligger i linje med Skolin-
spektionens bedömning. 

Huvudmannens arbete med uppföljning och kontroll av delegerade uppgifter 

• Huvudmannen behöver kontrollera arbetet med delegerade uppgifter. 

Bedömning: Tomellila kommun har planerat åtgärder som ska vidtagas, men de är 
ännu inte fullt ut genomförda. De planerade åtgärderna ligger i linje med Skolin-
spektionens bedömning. 

Skolinspektionens samlade bedömning är att ytterligare åtgärder behövs för att 
höja kvaliteten. Skolinspektionen förutsätter att huvudmannen tar ansvar för ett 
fortsatt utvecklingsarbete. Skolinspektionen avslutar därmed granskningen, men 
kommer att fortsätta följa Tomelilla kommun i sin samlade risk- och väsentlighetsa-
nalys. 
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Bakgrund 

Huvudmannens tydlighet i arbetet med delegering  

Bedömningen var att ett utvecklingsarbete behövde inledas inom följande: 

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

Av kommunens redovisning till Skolinspektionen framgår att huvudmannen har en tät 
och strukturerad dialog med rektorer och övriga tjänstepersoner i förvaltningen. Det 
ger möjligheter för huvudmannen att ha en god kännedom om medarbetarnas kompe-
tens och möjligheter att utföra uppgifter.  

Vidare uppger huvudmannen att efter Skolinspektionens granskning har en översyn 
gällande delegationsregler genomförts och huvudmannen kommer besluta om revide-
ring av dessa. Denna översyn har gjorts utifrån vilken nivå hos huvudmannen som bäst 
kan få aktuella uppgifter på delegation. Efter att revidering av delgationsordningen ge-
nomförts kommer rektorer och andra berörda tjänstepersoner få utbildning avseende 
delegation för att säkerställa deras kompetens inom området.  

Huvudmannens arbete med uppföljning och kontroll av delegerade uppgifter 

Bedömningen var att ett utvecklingsarbete behövde inledas inom följande: 

• Huvudmannen behöver kontrollera arbetet med delegerade uppgifter. 

Av kommunens redovisning till Skolinspektionen framgår som beskrivits ovan att en 
översyn av delegationsreglerna kommer genomföras i kommunen och huvudmannen 
kommer besluta om revidering. Efter att revideringen beslutats kommer rektorer och 
andra tjänstepersoner få en utbildning där återrapportering av delegationsbeslut till 
huvudmannen kommer vara en del.  

De åtgärder som huvudmannen angett har som angivits ovan inte ännu genomförts 
utan de kommer beslutas av huvudmannen framöver. Det är efter revideringen av de-
legationsordningen medarbetarna kommer få utbildning och deras kompetens kring 
arbetet med delegerade uppgifter samt återrapportering säkerställas. Detta beräknas 
ske i början av hösten 2021. Därför bedömer Skolinspektionen att tillräckliga åtgärder 
inte vidtagits men att de planerade åtgärderna väl svarar mot de utvecklingområden 
som Skolinspektionen idenitfierat.  
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På Skolinspektionens vägnar 

X Matilda Yvede

Beslutsfattare
Signerat av: Matilda Yvede  

I handläggningen av ärendet har undervisningsråd Anna Wide medverkat. 

 

Mer information om kvalitetsgranskningen finns på Skolinspektionens hemsida: 
https://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Kvalitetsgranskning/Skolin-
spektionen-granskar-kvaliteten/huvudmannens-styrning-genom-tydlighet-i-delege-
ring-och-uppfoljning/ 
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Bilaga 1: Författningsstöd  
Skolinspektionens granskning avser huvudmannens arbete med styrning genom 
tydlighet i delegering och uppföljning, enligt skolförfattningarna. Nedan följer även en 
redogörelse för bestämmelser i kommunallagen som reglerar beslutanderätt och 
delegering av beslutanderätt inom den kommunala organisationen. Detta eftersom 
dessa bestämmelser sätter de juridiska ramarna för huvudmannens styrning inom 
kommunal verksamhet i allmänhet, så även inom skolområdet. 

Enligt skollagen1 är kommunen huvudman för grundskolor vars huvudman inte är en 
enskild aktör. I varje kommun ska det finnas en eller flera nämnder som ska fullgöra 
kommunens uppgifter enligt skollagen (2 kap. 2 och 5 §§ skollagen [2010:800]). 

Enligt kommunallagen2 finns det i varje kommun en beslutande församling, ett 
fullmäktige. Det är fullmäktige som beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt för kommunen. Fullmäktige får uppdra åt en nämnd att i 
fullmäktiges ställe besluta i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Nämnderna 
ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige 
har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för 
verksamheten. Av kommunallagen framgår att nämnderna beslutar i frågor som rör 
förvaltningen och i frågor som de enligt lag eller annan författning ska ha hand om och i 
frågor som fullmäktige har delegerat till dem (3 kap. 1 §, 5 kap. 1 och 2 §§, 6 kap. 3-4 
och 6 §§ kommunallagen [2017:725]).  

Enligt kommunallagen kan nämnden delegera exempelvis till en anställd att fatta beslut 
på nämndens vägnar i ett visst, eller i en viss grupp av ärenden. Dessutom får nämnden 
ge förvaltningschef rätt att vidaredelegera sin beslutanderätt till annan anställd inom 
kommunen. Nämnden ska besluta i vilken utsträckning beslut som fattats på uppdrag 
ska anmälas till nämnden (6 kap 37-40, 7 kap 5-6 §§ kommunallagen [2017:725]). 

Skollagen föreskriver att huvudmannen ansvarar för att utbildningen genomförs i 
enlighet med bestämmelserna i skollagen, föreskrifter som har meddelats med stöd av 
skollagen och de bestämmelser för utbildningen som finns i andra författningar samt 

                                                           

 

 

1 Skollag (SFS 2010:800) 

2 Kommunallag (SFS 2017:725) 
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fördelar resurser till utbildningen efter elevernas olika förutsättningar och behov. 
Huvudmannen ska utse en skolchef som ska biträda huvudmannen med att tillse att de 
föreskrifter som gäller för utbildningen följs. Det pedagogiska arbetet vid skolenheten 
ska ledas och samordnas av en rektor (2 kap. 8, 8 a, 8 b och 9 §§ skollagen [2010:800]). 

I förarbeten3 till skollagen anges att om skolchefen finner att verksamheten inte lever 
upp till vissa författningskrav ska denne försöka åtgärda bristerna inom ramen för sina 
befogenheter. Vidare anges det att om skolchefens befogenheter inte är tillräckliga, 
t.ex. för att tillräckliga medel saknas för att adekvata åtgärder ska kunna genomföras, 
ansvarar han eller hon för att informera den del av huvudmannen som är ytterst ansva-
rig. (Prop. 2017/18:182 s. 39). 

I förarbeten4 till skollagen står att skollagens bestämmelser förutsätter att 
huvudmannen anställer en rektor som har kunskaper om skolans styrning och kan 
företräda huvudmannen på ett tillfredställande sätt. Vidare framgår att rektorn alltid 
fattar sina beslut om verksamheten inom de organisatoriska och ekonomiska ramar 
som huvudmannen beslutat om. Det delade ansvaret mellan huvudman och rektor 
förutsätter en kontinuerlig dialog mellan huvudmannen och rektorn innefattande 
rapportering av beslut; både de beslut som fattats med stöd av lag och de som rektor 
fattar på delegation. I förarbetena framgår även att huvudmannen måste ge sina 
rektorer utbildning och stöd för att de ska kunna fatta välgrundade beslut och med 
självförtroende kunna hävda eventuella obekväma beslut (Prop. 2009/10:165 s. 248). 

 

                                                           

 

 

3 Regeringens Proposition 2017/18:182 Samling för skolan 

4 Regeringens proposition 2009/10:165 Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet 
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Familjenämndens individ- och familjeutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
7 juni 2021

Justerandes sign

Fnifu § 98  

Redovisning av anmälningsärende maj 
2021

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

Familjenämndens individ- och familjeutskott beslutar ge förvaltningen i uppdrag att 
fortsättningsvis tillse att korrekta och kompletta kostnads- och datumuppgifter anges 
i ärendebeskrivningen.

Ärendebeskrivning
Placeringar av barn och unga maj 2021

Kön Plats Kostnad/mån Placerings
start

Placerings
avslut

Pojke Forsane 
akutboend

2021-05-12

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

Pojke Almaröd AB   57 000:- 2021-03-01

Extern Öppenvård 

Kön Plats Kostnad/mån Placerings
start

Placerings
avslut

Pojke Hassela 
Mentorskap

28 810:- 2021-12-19

Pojke Balans 14 660:- 2021-02-11
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Familjenämndens individ- och familjeutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
7 juni 2021

Justerandes sign

§ 98 forts.

Vuxen placering

Kön Plats Kostnad/
mån

Placerings
start

Placerings
avslut

Man Icuro 58 470:- 2021-03-07

Statistik fattade beslut, februari – maj 2021

Beslut Februari Mars April Maj
Startade utredningar 4 14 7 8

Avslutade utredningar 
med insats

1 3 2 2

Avslutade utredningar 
utan insats

3 8 14 2

Förlängd utredningstid 
11:2

1 1 0 0

Nerlagda utredningar 0 0 0 0

Övervägande om fortsatt 
vård 6kap 8 § SoL

3 4 5 4

Vård enligt LVU 1 1 0 1

Avslag om vård enligt 
LVU

0 0 0 0

Vård enligt LVU upphör 1 1 1 1

Placering i 
jourhem/familjehem 
enligt SoL

0 0 0 2

Placering i 
akuthem/HVB-hem 
enligt SoL

0 0 0 0
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Familjenämndens individ- och familjeutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
7 juni 2021

Justerandes sign

Placering i 
stödboende/utsluss

0 0 0 0

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

5 7 8 7

Statistik fattade beslut SoL LVM februari - maj
Beslutstyp Febr Mars April Maj
Ekonomiskt bistånd
Utr. Ek bistånd enl 11 kap 1 § SoL 26 12 15 18

Avsluta utr. Ek bistånd 13 19 5 12

Lägga ner utr. Ek bistånd 4 6 3 3

Försörjningsstöd 4 kap 1 § SoL 126 129 126 107

Livsföring övrigt 4 kap 1 § SoL 75 76 51 49

Arbetsförberedande 12 1 3 3

Avslag 4:1 SoL 71 99 93 75

Överklagan rätt tid 4 9 2 2

Överklagan avvisas 2 2 0 0

Yttrande över överklagat beslut 0 1 1 1

Ändring överklagat beslut 0 1 1 1

Familjefrid
Utredning 11:1 ansökan 3 1 1 0

Avsluta utredning 1 1 1 0

Lägga ner utredning 1 0 1 0

Öppenvård familjefrid 0 1 0 0
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Familjenämndens individ- och familjeutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
7 juni 2021

Justerandes sign

Försörjningsstöd 4 kap 1 § SoL 4 3 0 1

Livsföring övrigt 4 kap 1 § SoL 1 1 0 0

Avslag 4:1 SoL 0 0 1 0

Vuxenenheten
Inleda utredning enligt 11 kap 1 § SoL 4 2 5 1

Avsluta utredning 2 2 1 0

Utredning yttrande/upplysning 0 2 0 1

Avsluta utredning – avslag 1 1 0 0

Inleda utredning 7 § LVM 1 1 0 0

Avsluta utredning LVM § 11 2 0 1 0

Omedelbart omhändertagande enl 13 § 
LVM

0 0 0 0

Ansökan om vård enligt 11 § LVM 0 0 1 0

Placering LVM hem 27 § 0 0 0 0

Placering HVB hem 27 § 0 0 0 0

Placering HVB hem missbruk 0 1 0 0

Placering HVB hem övriga vuxna 0 0 0 0

Yttrande körkortsförordningen 3:8 0 0 0 0

Yttrande körkortsförordningen 5:2 1 2 0 0

Öppenvård vuxen 1 0 0 0

Avslag öppenvård 0 0 0 0

Beslutstyp Febr Mars April maj
Överklagan 0 0 0 0

Överklagan avvisas 0 0 0 0

Yttrande över överklagat beslut 0 0 0 0

Ändring av överklagat beslut 0 0 0 0

Boendekontrakt
Inleda utredning 11 kap 1 § SoL 0 3 4 3

Avsluta utredning 1 2 2 3

Bevilja andrahandskontrakt 0 0 0 0
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Familjenämndens individ- och familjeutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
7 juni 2021

Justerandes sign

Avslag 4:1 0 2 2 2

Överklagan rätt tid 0 0 1 0

Ändring av överklagat beslut 0 0 1 0

Domar och beslut, maj 2021

Meddelande från Ystad Tingsrätt 3 maj2021. Mål nr. T 3763-20.

Handlingsid. Fn. 2021.1682

Meddelande om att dom från 8 april 2021 har vunnit laga kraft den 29 april 2021.

Domslut från Förvaltningsrätten meddelad 3 maj 2021. Mål nr. 2426-21.

Handlingsid. Fn. 2021.1680

Dom meddelad angående överklagat beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen.

Förvaltningsrätten avslår överklagan.

Meddelande från Ystad Tingsrätt 5 maj 2021. Mål nr. B 3320-20.

Handlingsid. Fn 2021.1731

Dom har vunnit laga kraft den 3 maj 2021 gällande brott som tilltalad är dömd för. 
Påföljd ungdomstjänst 30 timmar.

Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad 7 maj 2021. Mål nr. 2366-21.

Handlingsid. Fn 2021-1768.

Dom meddelad angående överklagat beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen.

Förvaltningsrätten avslår överklagan. 

Domslut från Ystad Tingsrätt meddelad 21 maj 2021. Mål nr. T 2902-20.

Handlingsid. Fn. 2021.1921

Dom meddelad angående särskilt förordnad vårdnadshavare. 

Domslut från Kammarrätten i Göteborg meddelad 27 maj 2021. Mål nr. 1049-21.
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Familjenämndens individ- och familjeutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
7 juni 2021

Justerandes sign

§ 98 forts.

Handlingsid. Fn. 2021.1978

Dom meddelad gällande överklagat beslut om beredande vård av unga. 
Förvaltningsrätten avslår överklagan. 

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, administratör Zenitha Thulin, handlingsid: Fn 2021.2077.

Placeringar maj 2021, handlingsid: Fn 2021.2021.

Familjehem maj 2021, handlingsid: Fn 2021.2020.

Dom nr T 3763-20 har vunnit laga kraft, särskilt förordnad
vårdnadshavare, handlingsid: Fn 2021.1682.

Dom i mål 2426-21 avseende bistånd, avslag, handlingsid: Fn 2021.1680.

Dom nr B 3320-20 har vunnit laga kraft, ungdomstjänst, handlingsid: Fn 2021.1731.

Dom i mål nummer 2366-21 gällande bistånd enligt socialtjänstlagen, avslag , 
handlingsid: Fn.2021.1768.

Dom i mål nr T 2902-20, överflyttande av vårdnad om barn, handlingsid: Fn 
2021.1921.

Dom i mål 1049-21 avseende beredande av vård av unga, avslag, överklagad dom i 
Förvaltningsrätten, mål nr 14186-20, handlingsid: Fn 2021.1978.

Förslag till beslut under sammanträdet
Ordföranden yrkar att familjenämndens individ- och familjeutskott ger förvaltningen 
i uppdrag att fortsättningsvis tillse att korrekta och kompletta kostnads- och 
datumuppgifter anges i ärendebeskrivningen.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordföranden att familjenämndens individ- och 
familjeutskott beslutar enligt Charlotte Rosdalas (C) yrkande.

_________
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Familjenämndens individ- och familjeutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
7 juni 2021

Justerandes sign

§ 98 forts.

Beslutet skickas till:

Familjenämnden
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Familjenämndens individ- och familjeutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
7 juni 2021

Justerandes sign

Fnifu § 99

Redovisning av statistik och kostnader 
maj 2021

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

Ärendebeskrivning
Redovisning av kostnader och statistik för maj 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 2021.2078.

Redovisning, administratörer Louise Jönsson och Camilla Ohlsson, handlingsid: Fn 
2021.2039.

_________

Beslutet skickas till:

Familjenämnden
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Redovisning avseende 
kostnader och statistik
Individ – och familjeomsorgen
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Kommer under juni/ juli starta upp samverkansprojekt med socialpsykiatrin för att arbeta med personer i denna 
målgrupp. I höst kommer vi också genom AME starta en insats på Grön Arena med gruppaktivitet för personer i 
målgruppen sjukskrivna. 

Enligt statistik från AF var arbetslösheten under april 2020  i Tomelilla 9,2 %. I April 2021 var arbetslösheten 7,4 %. 61
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5 uppdrag är skickade till familjevåldsenheten under perioden 

jan – maj 2021

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

2021-06-03 14

Familjevåldsenheten öppenvård
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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

• 1 LVM – placering under år 2021 (pågår)

2021-06-03 18

LVM – placeringar
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9 uppdrag är skickade till vuxenenheten under perioden 

jan – maj 2021

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

2021-06-03 22

Vuxenenheten öppenvård 
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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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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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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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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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