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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 15 juni 2021

Dialoger och informationsärenden 27 
augusti 2021

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar godkänna informationen och lägger densamma 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

 Upptakt läsåret 2021/2022

 Skolpliktiga elever

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Therese Stendahl 2021-08-20.

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 18 augusti 2021

Ekonomisk uppföljning för juni och juli 
2021

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar godkänna informationen och lägger densamma till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen redovisar ekonomisk uppföljning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Therese Stendahl, 2021-08-18.

Budgetuppföljning juni och juli 2021 IFO, handlingsid: Fn 2021.2775.

Budgetuppföljning juni och juli 2021 BoU, handlingsid: Fn 2021.2774.

Familjenämnden centralt/övergripande

Therese Stendahl

Nämndsekreterare
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Budgetuppföljning Jan – Juli 2021 ”Individ och familj”
Ansvar Utfall Jan – Juli 

2021 Årsbudget Prognos Budgetavvikelse

Individ och familj 36 725 62 998 63 698 -700
Ledning och politik 2 646 5 478 5 478 0
Barn och unga 15 679 30 573 30 573 0
Arbete och försörjning 10 272 18 083 18 083 0
Arbetsmarknadsenheten 3 470 2 524 2 524 0
Kommunal Vuxenutbildning 4 658 6 340 7 040 -700 

Individ och familj har en prognos per helår på ett underskott motsvarande 0,7 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-juli.

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 
    

 
 
 
Ekonomi 
 
Barn- och utbildnings nettokostnader uppgår till 199,9 mnkr. Avvikelse mot budget för perioden januari 

till och med juli är ett överskott med 5,0 mnkr.  

Barn och utbildning prognostiserar ett överskott på 1,5 mnkr.  

Gymnasiets överskott beror dels på lägre kostnader för skolkort och gymnasiesärskoleskjutsar dels på att 

det finns färre elever än budgeterat. Det finns inga kostnader för skolkort under sommaren. Det ser även 

ut att kostnaderna för gymnasiet kommer att minska under hösten men det är för tidigt att säga så det är 

svårt att gissa hur stora kostnaderna är under juli eftersom pengarna betalas ut i efterskott för juli månad. 

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 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 har lett till högre intäkter än budgeterat 

men även på att det finns generellt färre barn och elever än budgeterat. Under sommaren är det alltid färre 

barn både i förskola och fritidshem än vanligt. Färre barn och elever än budgeterat leder till att kostna-

derna 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 juli månad. Man ska 

också ha i åtanke att de övriga kostnaderna är allmänt lägre under sommarmånaderna.  

Ansvar Årsbudget Budget Jan - Jul i Utfal l  Jan - Jul i Budgetavvikelse Jan - Jul i  (tkr) Corona

Sum m a 350 710 204 909 199 875 5 034 8 7 9

Gymnasieundervisning 79 168 45 159 43 377 1 782 9

Skolpeng/Barnpeng 197 660 116 105 112 329 3 776 0

Ledning/Administration 44 180 26 104 24 000 2 104 0

Elevhälsan 20 733 12 200 11 658 542 9

Skola, fritidshem och förskoleklass 7 699 5 462 7 650 -2 188 764

Förskola 1 270 -121 861 -982 97

     

Juli UPPFÖLJNING BoU 
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Familjenämndens utbildningsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
12 augusti 2021

Justerandes sign

Fnuu § 34 Dnr FN 2020/131

Kvalitetsuppföljning BoU

Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till 
familjenämnden
Familjenämndens utbildningsutskott beslutar föreslå familjenämnden att lägga 
informationen till handlingarna.

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

Ekonomiska konsekvenser
Ett välfungerande kvalitets- och målarbete ger goda förutsättningar för mål- och 
budgetprocessen samt god ekonomisk hushållning

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

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

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

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämndens utbildningsutskott beslutar föreslå familjenämnden att lägga 
informationen till handlingarna.
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Familjenämndens utbildningsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
12 augusti 2021

Justerandes sign

§ 34 forts.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, biträdande skolchef Ulrika Ahrlin, handlingsid: Fn 2021.2669.

Kvalitetsrapport rektors ansvar, klagomål och skolinspektionsärende, handlingsid: Fn 
2021.2622.

_________

Beslutet skickas till:

Familjenämnden

Skolchef Johan Holmqvist
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Kvalitetsrapport  
Rektors ansvar, klagomål och skolinspektionsärenden 

 

Verksamhetsdialoger har genomförts med samtliga rektorer kring rektors ansvar, 
klagomål och skolinspektionsärenden. Dessa redovisas till nämnden genom denna 
kvalitetsrapport, som är en del av huvudmannens uppföljning av de nationella målen 
inom kvalitetsarbetet och även ett underlag inför nulägeskartan som används för det 
kommunala mål- och budgetarbetet. Det är under denna dialog som rektor berättar om 
sitt pedagogiska ledarskap och hur hen leder verksamheten mot de nationella målen. 

 
 

Rektors ansvar 

Styrdokument 

LGR 11  2.8 

Som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i skolan har rektorn det 

övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas mot de nationella målen. Rektorn 

ansvarar för att skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande till de nationella målen och 

kunskapskraven. Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har, inom givna ramar, ett särskilt 

ansvar för att 

• utbildningen och undervisningen organiseras så att eleverna möts och arbetar 

tillsammans oberoende av könstillhörighet, 

• skolans arbetsformer utvecklas så att ett aktivt elevinflytande gynnas, 

• skolans arbetsmiljö utformas så att alla elever, för att själva kunna söka och utveckla 

kunskaper, ges aktivt lärarstöd och får tillgång till och förutsättningar att använda 

läromedel av god kvalitet samt andra lärverktyg för en tidsenlig utbildning, bland annat 

skolbibliotek och digitala verktyg, 

• alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero, 

• 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, 

• kontakt upprättas mellan skola och hem, om det uppstår problem och svårigheter för 

eleven i skolan, 

• resursfördelningen och stödåtgärderna anpassas till den värdering av elevernas utveckling 

som lärare gör, 

• undervisningen i olika ämnesområden samordnas så att eleverna får möjlighet att 

uppfatta större kunskapsområden som en helhet, 
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• i undervisningen i olika ämnen integrera ämnesövergripande kunskapsområden, 

exempelvis miljö, trafik, jämställdhet, konsumentfrågor, sex och samlevnad samt riskerna 

med tobak, alkohol och andra droger, 

• samarbetsformer utvecklas mellan förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att 

stödja varje elevs mångsidiga utveckling och lärande, 

• samverkan kommer till stånd med förskolan för att skapa förutsättningar för en samsyn 

och ett förtroendefullt samarbete, 

• formerna för samarbete mellan skolan och hemmen utvecklas och att föräldrarna får 

information om skolans mål och sätt att arbeta och om olika valalternativ, 

• samverkan med skolor och arbetslivet utanför skolan utvecklas så att eleverna får 

konkreta erfarenheter av betydelse för deras val av fortsatt utbildning och 

yrkesinriktning, 

• den studie- och yrkesorienterande verksamheten organiseras så att eleverna får 

vägledning inför de olika val som skolan erbjuder och inför fortsatt utbildning, 

• 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, 

• skolbibliotekets verksamhet används som en del i undervisningen för att stärka elevernas 

språkliga förmåga och digitala kompetens, 

• skolans internationella kontakter utvecklas, och 

• skolpersonalen får kännedom om de internationella överenskommelser som Sverige har 

förbundit sig att beakta i utbildningen. 

 

Nuläge 

Samtliga förskolor och skolor har haft en stabil organisation under året. Det gynnar 

verksamheten att ha kontinuitet i ledarskapet. Detta visar sig genom en robust organisation och 

kända strukturer som skapar trygghet för medarbetarna. De förskolor/skolor som tidigare haft 

täta ledarbyten har behövt starta med uppbyggnad av dessa strukturer. De flesta rektorer pratar 

om tillitsfulla relationer som den enskilt viktigaste del för att komma vidare till andra åtgärder 

som skapar skolutveckling och högre resultat. Att se, lyssna in och utmana sina medarbetare ger 

långsiktigt potential för utveckling. Att först kommunicera och ge förutsättningar för höga, 

tydliga förväntningar på bemötande, kommunikation och en anpassad lärmiljö och sedan 

kompetensutveckla och coacha arbetslag och individer mot målet kräver kontinuitet.  

Förskolorna och skolorna är i olika utvecklingsfaser mot en verksamhet som riktas mot de 

nationella målen. Verksamheterna förändras ständigt beroende på nuvarande barns behov och 

utmaningar, vårdnadshavarnas utbildningsnivå och förståelse för verksamheten och personalens 

kompetens och engagemang.  Detta gör att det kan behövas ett stort spektrum av åtgärder även 

om förskolorna/skolorna på ytan ser ut att ha samma utmaningar - låga elevresultat. Detta ställer 

krav på ett anpassat ledarskap. Att leda sin verksamhet under förändring och skapa goda 
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förutsättningar för sin personal är delar som flera rektorer berör under dialogerna. Att skapa 

självständiga arbetslag/medarbetare som tar kloka beslut och hittar lösningar nära de barn som 

berörs utifrån barnens behov och samtidigt känner till och följer styrdokumenten och agerar 

medmänskligt gör att vi lyfter tilltron till verksamheterna och kan leva upp till det goda 

bemötandet och skapa trygghet för barn/elever och vårdnadshavare. I de arbetslag som utvecklat 

detta är personalomsättningen lägre, vilket är viktigt utifrån rekryteringsläget.  

Att rektor ser till att förskolorna och skolornas medarbetare analyserar sina resultat och är 

delaktiga i förslag till åtgärder stärker möjligheterna för att åtgärderna ska få fäste och på djupet 

förändra/ förbättra verksamheten. Under det gångna året har rektor i större utsträckning haft 

inflytande över vad till exempel statsbidrag ska användas till på just den förskolan eller skolan 

och de gemensamma åtgärderna på bredd har minskats. Det ger medarbetarna ett större 

engagemang och utvecklingsbenägenhet. Vi har sett att stora gemensamma 

kompetensutvecklingsprojekt som kommit centralt oftast inte fått fäste på mer än de 

verksamheterna som efterfrågat just den åtgärden. På förskolor eller skolor som egentligen 

behövt arbeta med till exempel tillit och trygghet har det inte varit god ekonomisk hushållning då 

åtgärderna inte fått fäste.  

En transparens gällande beslut och en känsla av att rektor, skolchef och den politiska styrningen 

lyssnar in och vill verksamheten väl hjälper verksamheten framåt och gynnar det engagemang 

som de allra flesta som valt att arbeta med barn och unga bär med sig. 

Kvalitetsdialogerna, kvalitetsrapporterna och nulägeskartan är några strukturer som används i 

den tillitsbaserade styrningen som Tomelilla kommun håller på att ställa om till. Den största 

delen handlar dock om ett kulturskifte. Louise Bringselius skriver i sin bok ”Tillit – En 

ledningsfilosofi för framtidens offentliga sektor”: 

” Tillitsbaserad styrning och ledning är en ledningsfilosofi som innebär att vi väljer att lita på att 

människor i kärnverksamheten har kunskap, omdöme och vilja att genomföra sitt arbete på ett 

bra sätt utan detaljstyrning och att organisationens viktigaste uppdrag är att skapa förutsättningar 

utifrån behoven i mötet mellan medarbetare och medborgare.” 
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Bedömning och utveckling 

Verksamhetsdialogerna med rektorerna som genomförs kontinuerligt under åren är ett steg för 

att skapa både en styrkedja och en stödkedja där förskolor och skolor djupare får beskriva sina 

behov bortom nyckeltal. Detta har fungerat väl under det gångna året men inför hösten 

förväntas rektor i större utsträckning ha dialog med sina medarbetare inför de kvalitetsdialoger 

som verksamhetsledningen genomför med rektor, detta för att ytterligare förstärka känslan av 

sammanhang och knyta olika nivåer närmare varandra. Vid de tillfällen som rektorerna har 

gemensamma temadialoger, sker ett kollegialt lärande som skapar en samsyn för Barn- och 

utbildningsverksamhetens gemensamma utmaningar. Det behövs fler arenor för att aggregera 

behov och tankar om utveckling från de som möter barnen varje dag och strukturer för att ta 

hand om dessa. Ökad transparens är också nödvändig, alla rapporter bör vara tillgängliga så att 

medarbetare kan se att deras perspektiv tas tillvara och den politiska nivån kan se varifrån förslag 

har sina ursprung. 

Rektorerna är olika erfarna och har olika erfarenheter vilket kan spegla styrkor och 

utvecklingsområden som de beskriver och arbetar med, genom dialogerna är det lättare att få syn 

på dessa och för gruppen att använda sig av varandra i sin utveckling. 
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Klagomål och skolinspektionsärenden 

Styrdokument 

Skollagen 7 kap §8 

Rutiner för klagomål 

Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. 

Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt. 

Nuläge 

Det som medarbetare och rektorer får till sig genom samtal med barn och vårdnadshavare är de 

viktigaste och vanligaste signalerna om att något brister. Oftast är det brist på kommunikation 

som generar klagomålet. Det gångna året har flest klagomål handlat om Covid-19 restriktionerna. 

Det är allt från att verksamheterna gör för lite eller för mycket. Ytterligare några klagomål har 

kommit gällande avgiftsfri skola där vårdnadshavare velat att elever ska äta frukt sittandes ner 

under fruktstund och inte ute på rast eller att de vill skicka med fika till exempel till 

avslutningsdagen. Även ungdomsrådet har skickat en synpunkt gällande att de inte fått 

information gällande organisationsförändringar som berör dem. 

Under läsåret har det inkommit 3 nya anmälningar till Skolinspektionen gällande individärenden.  

Två gällde tillsyn och hänvisades av Skolinspektionen till verksamhetens klagomålshantering och 

en gällde kränkande behandling. Två är avslutade och en inkom sommaren 2021 och har inte 

hanterats än. 

Bedömning och utveckling 

Rapporteringen och svaren på de klagomål som inkommer genom e-tjänsten fungerar väl. Dock 

speglar den sällan det som engagerar mest ute på skolorna. Det är betydligt färre nya anmälningar 

till Skolinspektionen, 3 stycken under läsåret. Läsåret före 19/20 var det 8 stycken, det signalerar 

en ökande tillit för våra verksamheter. 
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tomelilla.se 
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

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

Familjenämnden

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

Diarienummer: FN 2020/131

Datum 19 augusti 2021

Tjänsteskrivelse - Kvalitetsrapport 
kunskap, utveckling och lärande, Barn- 
och elevhälsans insatser, 
skolpliktsbevakning

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar godkänna rapporten och lägger densamma till 
handlingarna.

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

Ekonomiska konsekvenser
Ett välfungerande kvalitets- och målarbete ger goda förutsättningar för mål- och 
budgetprocessen samt god ekonomisk hushållning.

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

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, biträdande skolchef Ulrika Ahrlin, 2021-08-19.

Kvalitetsrapport - Kunskap, utveckling och lärande, skolpliktsbevakning, Barn- och 
elevhälsans insatser under läsåret, handlingsid: Fn 2021.2790.

Barn och utbildning

Ulrika Ahrlin

Biträdande skolchef

Beslutet skickas till:

Skolchef Johan Holmqvist
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Kvalitetsrapport   

Kunskap, utveckling och lärande, skolpliktsbevakning, Barn- och elevhälsans 
insatser under läsåret 

  
Två skilda temadialoger gällande kunskap, utveckling och lärande har genomförts med 
rektorerna i förskolan och skolan i juni 2021. Dessa kompletterades med information 
kring Barn- och elevhälsans insatser under läsåret och en gemensam diskussion gällande 
samtliga resultat. Samtliga rektorer hade haft en dialog med sina medarbetare inför 
temadialogen för att fånga upp det som är väsentligt i grundverksamheten.  Detta 
redovisas till nämnden genom denna kvalitetsrapport, som är en del av huvudmannens 
uppföljning av de nationella målen för förskola och grundskola inom ramen för 
kvalitetsarbetet och även som ett underlag inför nulägeskartan som används för det 
kommunala mål- och budgetarbetet.  
  
  

Kunskap, utveckling och lärande 

Styrdokument  
Lpfö 18 kap 2 avsnitt 2 

“OMSORG, UTVECKLING OCH LÄRANDE - FÖRSKOLAN 

Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. 

Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas 

av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin 

utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av 

barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet.  

Mål  

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla  

• sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och 

personliga integritet, • självständighet och tillit till sin egen förmåga,  

• nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,  

• förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och 

skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,  

• förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck 

för egna uppfattningar,  

• fantasi och föreställningsförmåga,  

• motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta 

hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,  

• förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,  
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• förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och 

erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,  

• intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga 

att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,  

• ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, 

ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,  

• intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,  

• sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av 

att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,  

• både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en  nationell 

minoritet,  

• både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,  

• svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av 

teckenspråk,  

• förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av 

egna och andras problemställningar,  

• förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, 

ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,  

• förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan 

begrepp,  

• förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur 

och samhälle påverkar varandra,  

• förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,  

• förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och 

fysikaliska fenomen,  

• förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om 

naturvetenskap och teknik,  

• förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen, och  

• förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.  

 

Förskollärare ska ansvara för att varje barn  

• upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,  

• får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,  

• får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin 

förmåga,  
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• erbjuds en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila,  

• utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,  

• får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,  

• utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk och kommunikation samt matematik, 

naturvetenskap och teknik, och  

• får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.  

Arbetslaget ska  

• verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,  

• inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen på ett sätt som går utöver 

könsstereotypa val,  

• ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit 

till sin egen förmåga,  

• uppmärksamma samt ge ledning och stimulans till alla barn samt särskilt stöd till de barn som av 

olika skäl behöver det i sin utveckling,  

• utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, 

naturvetenskap och teknik,  

• skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och 

förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med 

som utan digitala verktyg,  

• skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra 

till en hållbar utveckling, och  

• skapa förutsättningar för barnen att lära känna sin närmiljö och de samhällsfunktioner som har 

betydelse för det dagliga livet samt att ta del av det lokala kulturlivet” 

 

Lgr 11 kap 2 avsnitt 2 

“2.2 KUNSKAPER - SKOLAN 

Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för 

varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt utbildning.  

Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska 

utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning 

under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen 

balansera och integrera kunskaper i sina olika former. För att elever i behov av stöd för att nå 

kunskapskraven i matematik, svenska och svenska som andraspråk i lågstadiet ska få det tidigt och 

anpassat efter sina behov finns det i 3 kap. skollagen (2010:800) bestämmelser om en garanti för 

tidiga stödinsatser i förskoleklassen och i lågstadiet. Kapitlet innehåller även bestämmelser om stöd 

för att eleverna ska ha möjlighet att nå kunskapskraven i alla ämnen och årskurser samt om 

elevernas utveckling mot utbildningens mål i övrigt. 
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Mål 

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola 

• kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,  

• kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på 

något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt, 

• kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,  

• kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, 

humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och 

vardagsliv, 

• kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,  

• kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, 

informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande, 

• kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade 

på kunskaper och etiska överväganden, 

• kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit 

till sin egen förmåga, 

• har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt 

fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken, 

• har fått kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, 

sverigefinnar och tornedalingar) kultur, språk, religion och historia, 

• kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i 

livsvillkor, kultur, språk, religion och historia, 

• har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska 

värderingar i skolan och i samhället, 

• har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,  

• har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och 

samhället, 

• kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och 

dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och 

• kan göra väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning. 

Riktlinjer 

Alla som arbetar i skolan ska 

• uppmärksamma och stödja elever i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd, och 

• samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande. 
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Läraren ska 

• ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande, 

• stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan, 

• ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel,  

• stimulera, handleda och ge extra anpassningar eller särskilt stöd till elever som har 

svårigheter, 

• samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen, och 

• organisera och genomföra arbetet så att eleven 

- utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin 

förmåga, 

- upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går framåt, 

- får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling, 

- får använda digitala verktyg på ett sätt som främjar kunskapsutveckling, 

- successivt får fler och större självständiga uppgifter och ett ökat eget ansvar, 

- får möjligheter till ämnesfördjupning, överblick och sammanhang, och 

- får möjligheter att arbeta ämnesövergripande.” 

 

Nuläge 

Förskola 

I år har förskolorna under Kunskap, utveckling och lärande valt att fokusera på avsnittet ” 

Hänsyn till varje barns förutsättningar och behov”. Förskolan har utvärderat genom att 

specialpedagogerna intervjuat förskollärare på samtliga kommunala förskolor. Skolverkets 

material BRUK (Bedömning - Reflektion -Utveckling-Kvalitet) användes. Syftet med BRUK är 

att vara ett utvecklingsverktyg och stöd i ett kollegialt lärande för att synliggöra processer och 

kvalitet.  

Under året har förskolorna bland annat arbetat med utepedagogik, undervisning i den fria leken 

– lärande lek, undervisning i närmiljön, Naturvetenskap i praktiken, IKT i vardagen 

(programmering, QR-koder, dokumentation av lärandet) hållbar utveckling och flerspråkighet, de 

globala målen och Studie- och yrkesval. Inom dessa områden har barnen utvecklat sin kreativitet, 

sociala förmågor samt språket och sitt matematiskt tänkande. Digitala utvecklingssamtal och 

medarbetarmöten har fungerat bra och kommer fortsatt användas i delar. 

Rektorerna menar att personalsituationen påverkar verksamheterna, kontinuitet skapar trygghet 

och enklare förutsättningar för det pedagogiska arbetet, små enheter blir särskilt sköra. Tomelilla 

har för närvarande en hög andel utbildade förskollärare i verksamheterna. Rektorerna och 

förskollärarna har framfört under flera år att det saknas planeringstid i den utsträckning som 

uppdraget kräver. Detta är något som nya förskollärare ofta frågar kring vid rekrytering.  De 
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kommunala förskolorna i Tomelilla har sedan 2009 legat på en högre andel barn per årsarbetare 

än riket. Flera av rektorerna i förskolan menar att välfungerande, självständiga arbetslag ger 

högre kvalitet i barnens lärande. 

Att barnet ser sina framsteg och ser sig som en person som ständigt lär sig trots motgångar och 

försöker igen om det inte fungerat första gången är en viktig del av förskolans uppdrag. För barn 

med behov av stöd är det ofta viktigt att kontinuerligt delta i förskolans undervisning för att 

befästa nya kunskaper och upprätthålla sociala relationer med barn och medarbetare.  Många 

olika strategier används för att ge stöd åt barn till exempel möjlighet till utelek, språkträning 

(Bornholmsmodellen) och designade lektillfällen. 

 

Bedömning och utveckling 

Förskolan är skickliga på att medvetet anpassa lärmiljön, det visar intervjuerna, dock säger man 

att tid är en faktor för att ytterligare höja kvaliteten. Goda relationer mellan medarbetare, barn 

och vårdnadshavare skapar goda förutsättningar för lärande och här kan tid för planering och 

lägre barnantal per tjänst vara en framgångsfaktor.  

 

Utvecklingsområden för den pedagogiska verksamheten 

• barnen ska i större utsträckning ta del av sin egen dokumentation (portfolio) på förskolan 

och det ska inte förutsättas att vårdnadshavarna gör detta.  

• göra pedagogerna trygga i arbetet kring flerspråkighet genom fortbildning.  

• använda fler strategier för att alla vårdnadshavare ska delta i sitt barns utveckling och 

skapa en förståelse för förskolans betydelse för fortsatta studier.  

• utvärdera de åtgärder som vidtagits i verksamheten. 

 

Nuläge 

Grundskola  

Det har varit ett annorlunda år för skolan med viss distansundervisning, inställda nationella prov 

och sekretess på tidigare års resultat. Nationella prov och tillgång till resultat kommer återgå till 

tidigare upplägg men distansundervisningen har gett skolan en skjuts framåt i digitaliseringen och 

skolan hoppas förädla de metoder som gynnande vissa elever under pandemin (till exempel några 

elever med tidigare hög frånvaro).  

Redovisning av betyg och meritvärde ses nedan men åk 3 har inga resultat då de inte gjort 

nationella prov.  
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Behörighet till yrkesprogram 

 

Idag är siffran för behörighet till yrkesprogrammen i gymnasiet 77, 3 % vilket är en ökning från 

64% 2018. Det är 10 elever på Kastanjeskolan åk 9 som har högre än 300 meritpoäng (av 340 

max) samtliga är flickor. Pojkarna ligger en bit under flickornas meritpoäng och detta är något 

som uppmärksammats på skolorna.  Pojkarna har fler F och streck procentuellt i samtliga ämnen.  

Samtidigt visar en undersökning av barn och ungas uppväxtvillkor i Skåne där dessa speglas efter 

familj, skola, individ/kamrater och närområde att det skiljer mer för pojkarna i negativ riktning 

inom Tomelilla kommun. Generellt ligger Tomelilla på ett lägre index, vilket förmodas påverka 

resultaten negativt. Till exempel: 

”Det har positiva effekter när barnets föräldrar bidrar till goda uppväxtförhållanden och det inte 

finns problembeteenden inom familjen”. Skåne medelindex är 74 för pojkar och i Tomelilla är 

det 70. För Skånes flickor är det 72 och Tomelillas flickor 74. 

”Det har positiva effekter när barnet upplever att deras föräldrar är otillåtande till om barnet 

dricker alkohol, eller om barnet deltar i andra problembeteenden”. Skånes pojkar 69, Tomelilla 

57, Skånes flickor 73 Tomelillas flickor 71. 

” Det har positiva effekter om barnet känner sig tryggt i sitt närområde, och inte upplever att det 

finns mycket kriminalitet. Skånes pojkar 68, Tomelillas pojkar 55, Skånes flickor 61, Tomelillas 

flickor 45, flickornas resultat är lägst i Skåne. 

 

 

 

Rektorerna har resonerat kring pojkars lägre resultat och mycket av det dom säger fångas in av  

Fredrik Zimmermans (doktor i barn- och ungdomsvetenskap forskning och på lärarutbildningen 

vid Högskolan Borås).  

Citat från artikel i ”Skolvärlden”.  
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”Zimmerman har i sin forskning undersökt vilka normer som påverkar pojkars syn på studier och kan 

konstatera att pojkars vilja att bli omtyckta till stor del styr deras handlingar. Om man befinner sig på 

en skola med en antipluggkultur, där ett avståndstagande från studier är den dominerande normen, 

kan det vara vad som krävs för att bli socialt accepterad. 

Men det går att förändra. I boken ”Pojkar i skolan – Vad lärare och andra vuxna behöver veta för att 

fler pojkar ska lyckas i skolan” tar han med sig sina lärdomar efter att ha tillbringat många månader 

på en skola där man istället utvecklat en stark pluggkultur – även bland pojkarna. 

– Dels så handlar det om en hög vuxennärvaro, lärare och annan personal är där och ser till att det 

inte uppkommer kränkningar. 

En skola med en antipluggkultur definieras nämligen i hög grad av att pojkar retas om de studerar.  

– Man visar sin maskulinitet genom att ta avstånd från studier, konstaterar Fredrik Zimmerman.  

Här blir det också centralt att man som lärare inte faller in i den jargong som uppstått. 

– Det är jätteviktigt att man inte själv ramlar in i att skojretas. Istället bör man föra en mer kritisk 

diskussion hur pojkar möter varandra och försöka skapa ett öppet klimat.  

En annan aspekt i skolorna som får till en pluggkultur är att man diskuterar mycket studieteknik och 

successivt övar upp den. Pojkarna ber varandra om hjälp och förhör varandra.  

– Pojkar tänker ofta att man ska ha talang för att vara bra i skolan. Men när man pratar studieteknik 

får pojkarna in den synen som de flesta flickor har – att man istället blir bra i skolan. På den skola där 

Fredrik Zimmerman tillbringat mycket tid hade lärarna också instiftat kontrollfunktioner, vilket alla 

elever upplevde som positivt. 

– De tar två, tre minuter, ibland längre om det behövdes, enskilt med eleverna varje vecka och frågar 

hur det går i skolan. Då märker man direkt om det är något ämne som inte fungerar och kan agera. 

Det här är också något som pojkar behöver eftersom de har svårare att bli lämnade själva och ta 

ansvar för sina studier på egen hand. 

En problematik som Fredrik Zimmerman beskriver i boken är så kallade självsaboterande handlingar, 

som är vanligare bland pojkar. Det handlar om de fall där man helt enkelt struntar helt i skolan.  

– Ger man sig inte in i tävlingen så kan man inte förlora. Om man struntar i provet så mår man inte 

dåligt när man får underkänt – för då har man inte ens försökt och har därför inte misslyckats. Det är 

tydligt att pojkar i högre grad flyr sina problem på det här sättet. 

Och på sikt får den här flykten och oviljan att be om hjälp ödesdigra konsekvenser, menar Fredrik 

Zimmerman. 

– Flickor har en mycket högre psykisk ohälsa än pojkar från 11 år och uppåt, men missbruket är 

mycket större hos pojkar än bland flickorna. Istället för att säga att man mår dåligt som flickor gör så 

flyr man från problemen under skoltiden. Men efter skoltiden slår den psykiska ohälsan till och bland 

unga män som har gått ut skolan utan betyg ökar exempelvis självmorden. 

Så hur kan man förebygga de självsaboterande handlingarna? 
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– Från väldigt låg ålder behöver pojkar lära sig prata om hur de mår. Det gäller att ge pojkarna ett 

språk för detta. Att skapa en miljö där pojkar kan misslyckas utan att de blir retade.  

En invändning skulle vara att man aldrig har uppfostrat pojkar mer som flickor än vad man gör 

idag – samtidigt som skillnaderna i resultaten är större. Vad tänker du om det? 

– Jag menar inte att pojkar inte ska visa en styrka och kunna framhäva sig själva, men det måste 

balanseras mot att när de faktiskt mår dåligt så ska de kunna säga det. 

Det handlar om vad Fredrik Zimmerman kallar för en breddad repertoar.  

– Flickor har alltid ansetts att de ska visa omsorg, men idag har de har börjat få ta mer plats i 

klassrummet. Det innebär inte att de har förlorat sitt omsorgstänkande, utan de har breddat sin 

repertoar. Pojkar behöver också få göra det. De ska inte bara få ha sin aggressivitet att ta till när det 

kommer till att uttrycka sina känslor. 

Så vad förklarar de försämrade resultaten för pojkarna relativt till flickorna? 

– Det är svårt att säga men möjligtvis kan det bero på att det har varit en trend sedan 2000-talet att 

lärarna ska ta ett steg tillbaka för att låta barnen utvecklas mer fritt. Pojkar lyckas mycket bättre med 

tydligare uppgifter. Så det finns en diskussion om att det kanske inte är kunskapen hos pojkarna som 

är sämre, men de är sämre på muntlig framställning eller essäfrågor – men då är det inte kunskapen 

som mäts.” 

 

 

Det pågår en dialog kring hur skolan ska kunna skapa en acceptans för att lyckas i skolan hos alla 

elever, en mer jämlik lärmiljö, tydligt strukturerade uppgifter, hjälpa elever till att uttrycka sina 

känslor mer varierat för bättre psykisk hälsa och motverka en osund mansnorm som sedan 

återspeglar sig negativt i samhället. Här behövs samverkan med hela samhället ske - kulturliv, 

föreningar och till exempel fritidsgården Soffta för att alla ska arbeta åt samma håll.  

Detta nämns i dialogerna att det varit svårt att strukturera svenska som andraspråk under läsåret, 

framförallt på f-6 skolorna. Resultat visar att skolan behöver ytterligare metoder och förändrad 

organisation för att möta dessa elever. Flera skolor berättar om elever med generellt låg 

språkfärdighet oavsett modersmål. 

Att efter de pedagogiska utredningarna som görs i samband med elevers behov av särskilt stöd 

ha många metoder och arbetssätt för att nå elever är av vikt. Att ensidigt satsa på enskild 

undervisning eller små grupper gör att träffsäkerheten för åtgärder blir sämre. Stöd i skolarbetet 

behöver vara väldigt varierat efter elevens eller elevgruppens utredda behov.  Rektorerna 

poängterar att goda relationer med lärarna och andra elever är grunden för att barn ska lyckas i 

skolan.  

 

Bedömning och utveckling 

Skolorna har olika utmaningar utifrån sina nulägen. Ett gemensamt område är elevers 

språkfärdigheter samt att höja pojkarnas resultat. Att stöjda pedagogerna i strategier för att skapa 

goda relationer med eleverna och ge pedagogerna fortbildning för att förändra sin undervisning 
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utifrån elevgruppens behov.  Att långsiktigt satsa på att förändra vårdnadshavares acceptans till 

alkohol/tobak/problembeteende hade Tomelillas barn (mest pojkarna) vunnit på.  

 

 Pedagogiska/organisatoriska utvecklingsområden 

• Förändrad organisation för svenska som andraspråk. 

• Språkstärkande åtgärder, fortbildning. 

• Erbjuda flera strategier för särskilt stöd. 

• Höja medvetenheten kring pojkarnas lägre resultat och vad forskningen kommit fram till 

för att förändra strategier hos pedagoger, vårdnadshavare och elever (långsiktig 

planering). 

 

Barn- och elevhälsans insatser 

Nuläge 

Antal ärende hos Barn- och elevhälsan har under läsåret  

• Skolsköterska: 1457 elever 

• Skolläkare: 99 elever 

• Skolkurator: 456 elever  

• Skolpsykolog: 205 elever 

• Special-/hörselpedagog: 172 elever/barn 

 

Skolpsykologiska insatser under läsåret 

• 1146 kontaktillfällen med 205 unika barn och elever: 193 elever, 9 förskolebarn 3 externa 

skolelever 

• 79 psykologutredningar: medförde 53 remisser varav 18 till Barn- och ungdomspsykiatrin 
och 35 till Logopedmottagningen 

• Inkomna remissvar från Barn- och ungdomspsykiatrin och Logopedmottagningen: 33 

(84%) gav den diagnos som efterfrågades i remis 

Särskola 

• Nya uppföljningsrutiner testkörs 

• Nya mottagningsrutiner testkörs 

• 24 elever placerade externt i grund- och gymnasiesärskola 

• 34 elever inskrivna  
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Specialpedagoger 

Arbetar i samarbete med förskolorna och skolorna på olika nivåer med till exempel: 

 

                 

                                       

Bedömning och utvecklingsområden 

Tomelilla kommuns Barn- och elevhälsa har möjlighet att genom sina olika professioner och 

metoder ge förskolorna och skolorna ett stort och varierat stöd beroende på vilka utredda behov 

som finns i nuläget. Att ha en bred repertoar för att möta barn och elever är nödvändigt och 

därför är Barn- och elevhälsans omvärldsbevakning och utveckling av vikt, detta görs idag med 
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hög kvalitet. Flera nya metoder har introducerats och ska spridas på fler enheter alternativt 

implementeras djupare på någon enhet. 

Skolpliktsbevakning 

Nuläge 

Det finns numera rutiner för skolpliktsbevakningen. Skolpersonal är inte alltid medvetna om 

dessa och därför rapporteras det inte alltid in till administrationen i tid. Även barn som blir 

placerade i familjehem missas ibland. Det finns även en svårighet att få vårdnadshavare att i 

tillräckligt god tid skicka in ansökan om att fullgöra skolplikten på annat sätt när familjer flytta r 

utomlands då de inte känner till lagstiftningen och tror att det är de som vårdnadshavare som 

kan besluta detta.  

 

Bedömning och utvecklingsområden 

Ytterligare åtgärder behövs för att implementera rutinerna hos samtlig skolpersonal. Samarbetet 

med Individ - och familj kring elever som placeras i familjehem eller annan institution behöver 

förbättras och formaliseras. Information bör ges till vårdnadshavare vid skolstart/skolavslutning. 
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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 2021/74

Datum 19 augusti 2021

Tjänsteskrivelse 2021 - Initiativärende 
Brösarps skola och förskola

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar att till kommunstyrelsens arbetsutskott ansöka om 275 tkr 
ur investeringsreserven för 2021 till investeringar på Brösarps skola och förskola för 
exempelvis lärmiljöer skolgård/förskolegård samt uteklassrum.

Ärendebeskrivning
Alliansen i familjenämnden, genom 1:e vice ordförande, Ewa Carnbrand (M), 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. 
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Dessa satsningar uppskattas till en total kostnad om cirka 275 000 kr. 

Beslutet Fn § 59/2021 skickades till investeringsberedningen för vidare hantering. Då 
investeringsberedningens nästa möte är först i april 2022 och då gäller investeringar 
2023, så skulle det innebära att investeringen måste vänta till 2023. Därför fattar 
familjenämnden ett nytt beslut i frågan genom att till kommunstyrelsens 
arbetsutskott ansöka om 275 tkr ur investeringsreserven för 2021 till investeringar på 
Brösarps skola och förskola.

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.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Therese Stendahl, 2021-08-19.

Fn § 59/2021 Initiativärende Brösarps ur och skur-förskola, handlingsid: Fn 
2021.2053.

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

Familjenämnden centralt/övergripande

Therese Stendahl

Nämndsekreterare

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
28 maj 2021

Justerandes sign

Fn § 59 Dnr FN 2021/74

Initiativärende Brösarps ur och skur-
förskola

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar att ställa sig bakom initiativet i enlighet med 
ärendebeskrivningen och skicka det vidare till investeringsberedningen.

Ärendebeskrivning
Alliansen i familjenämnden, genom 1:e vice ordförande, Ewa Carnbrand (M), 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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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
28 maj 2021

Justerandes sign

§ 59 forts.

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
Fnuu § 23/2021 Initiativärende Brösarps ur och skur-förskola, handlingsid: Fn 
2021.1897.

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

Förslag till beslut under sammanträdet
Charlotte Rosdala (C) yrkar att familjenämnden ska ställa sig bakom initiativet och 
skicka det vidare till investeringsberedningen.

Anders Throbäck (S) och Per-Olof Örnsved (SD) yrkar bifall till Charlotte Rosdalas 
(C) yrkande.
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
28 maj 2021

Justerandes sign

§ 59 forts.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordföranden att familjenämnden beslutar enligt 
Charlotte Rosdalas (C) yrkande.

_________

Beslutet skickas till:

Investeringsberedningen

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 / 

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

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

Familjenämnden

Handläggare: Johan Holmqvist 
Titel: Skolchef
E-post: johan.holmqvist@tomelilla.se
Telefon: 0417-184 88

Diarienummer: FN 2019/55

Datum 29 juli 2021

Tjänsteskrivelse gällande 
ungdomsrådets fråga till familjenämnden

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar besvara ungdomsrådets fråga med förvaltningens förslag 
till yttrande.

Ärendebeskrivning
Ungdomsrådet i Tomelilla kommun har den 9 april inkommit med en fråga till 
familjenämnden:

 Ungdomsrådet har läst igenom Skolvision 2021-2030 och undrar hur 
arbetat med framtagandet gått till. Varifrån har Familjenämnden hämtat 
ungdomars perspektiv, från partierna ungdomsförbund eller från 
elevråden? Ungdomsrådet har inte blivit engagerade i frågan. 

Skolchef Johan Holmqvist avger följande förslag till yttrande: 
Arbetet med skolvisionen påbörjades i mitten av den förra mandatperioden, 
det vill säga någon gång under 2016. Familjenämnden utsåg representanter 
från alla politiska partier så att varje parti hade en representant i 
skolvisionsgruppen. Ordförande för gruppen var familjenämndens dåvarande 
ordförande Christer Yrjas.
Skolvisionsgruppen träffade under sitt arbete med skolvisionen olika grupper 
för att få dessas synpunkter på vad som är en bra skola. Man träffade både 
personalgrupper, föräldragrupper och elevgrupper. När arbetet med 
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skolvisionen pågick som mest intensivt, 2017–2018 fanns inte ungdomsrådet 
utan man fick prata med grupper av elever som särskilt togs ut för att träffa 
skolvisionsgruppen. Eleverna kom inte från partiernas ungdomsförbund utan 
var vanliga elever från skolorna i Tomelilla. 
Tanken med skolvisionen från allra första början har varit att denna inte ska 
komma ur någon speciell politisk inriktning utan vara en vision som alla 
partier i familjenämnden ska kunna ställa sig bakom.
Skolvisionen blev helt färdig hösten 2020 (2019/2020 träffades inte 
skolvisionsgruppen utan arbetet handlade om renskrivning) och skickades till 
kommunfullmäktige som beslutar om visioner för Tomelilla kommun. Under 
hösten 2020 arbetade också politiken i Tomelilla med en vision för hela 
Tomelilla kommun. En vision som beslutades i kommunfullmäktige vintern 
2021. I och med att det togs fram en vision för hela kommunen döptes 
skolvisionen om till utbildningsstrategi. Det kan vara förvillande att ha flera 
visioner. Så här beskrevs utbildningsstrategin på Tomelillas hemsida efter att 
den beslutades i kommunfullmäktige i maj 2021.

”Den ska fungera som en riktlinje och en strävan för alla som verkar inom 
förskole- och skolverksamhet i Tomelilla kommun. Det övergripande målet är 
att alla barn och ungdomar ska ges bästa förutsättningar och möjligheter till 
god utveckling och valmöjligheter i livet.

Fyra ledord finns: samverkan, arbetsro, individuellt fokus och motivation”.

Under kommande läsår ska utbildningsstrategin spridas i verksamheterna och 
bli känd på skolorna. Familjenämnden passar därför på att fråga ungdomsrådet 
om tips på hur man bäst sprider utbildningsstrategin. Har ni några tips och 
idéer?

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, skolchef Johan Holmqvist, 2021-08-20.

Fråga till Familjenämnden om framtagandet av Skolvision 2021–2030, handlingsid: 
Fn 2021.1328.

Barn och utbildning
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Johan Holmqvist

Skolchef

Beslutet skickas till:

Ungdomsrådet
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Ungdomsrådets presidium

Tomelilla den 9 april 2021

Skolvision 2021-2030

Ungdomsrådet har läst igenom Skolvision 2021-2030 och undrar hur arbetat med 
framtagandet gått till. Varifrån har Familjenämnden hämtat ungdomars perspektiv, från 
partierna ungdomsförbund eller från elevråden? Ungdomsrådet har inte blivit engagerade i 
frågan.
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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 2021/3

Datum 15 juni 2021

Anmälningsärenden 27 augusti 2021

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar godkänna informationen och lägger densamma till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning
Anmälningsärenden till familjenämnden den 27 augusti 2021.

• Anmälda kränkningar juni-juli 2021.

• Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Lindesborgsskolan.

• Utdömande av vite - Sekretess

• Fnifu § 125/2021 Yttrande till Justitieombudsmannen.

• Beslut - Kf § 73/2021 Taxor och avgifter 2022.

• Beslut - Kf § 75/2021 Mål och budget 2022 med plan för 2023-2024.

• Budgetförslag 2022 Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Therese Stendahl, 2021-08-19.

Anmälda kränkningar, handlingsid: Fn 2021.2791.

Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Lindesborgsskolan i Tomelilla 
kommun, handlingsid: Fn 2021.2784.
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Beslut i mål nr 3802-21, utdömande av vite, ej prövningstillstånd av 
Förvaltningsrätten i Malmös dom i mål nr 951-21, handlingsid: Fn 2021.2552. 

Fnifu § 125/2021 Yttrande till Justitieombudsmannen, handlingsid: Fn 2021.2707.

Beslut - Kf § 73/2021 Taxor och avgifter 2022, handlingsid: Fn 2021.2465. 

Beslut - Kf § 75/2021 Mål och budget 2022 med plan för 2023-2024, handlingsid: Fn 
2021.2468.

Budgetförslag 2022 Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, handlingsid: Fn 
2021.2469.

Familjenämnden centralt/övergripande

Therese Stendahl

Nämndsekreterare
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Anmälda kränkningar juni och juli 2021

Kön Datum Anmält av Skola/förskola Klass

flicka 2021-06-23 Skolkurator Lina Andersson Lindesborg Li 1A (2021/2022)

flicka 2021-06-16 Rektor Roger Dehlén Lindesborg Li 1A (2021/2022)

pojke 2021-06-15 Verks.chef Lisbeth Andersson Barnens förskola Kotten (2021/2022)

pojke 2021-06-14 Bitr rektor Anna Strive Kastanjeskolan 9d (2021/2022)

pojke 2021-06-10 Rektor Tina Bjerström Byavång Bya 6B (2021/2022)

pojke 2021-06-08 Rektor Tina Bjerström Byavång Bya 5A (2021/2022)

pojke 2021-06-08 Rektor Tina Bjerström Byavång Bya 5B (2021/2022)

pojke 2021-06-08 Rektor Gunilla Djerf Odenslund Ode 3 (2021/2022)

flicka 2021-06-07 Bitr rektor Anna Strive Kastanjeskolan 9b (2021/2022)

flicka 2021-06-01 Bitr rektor Anna Strive Kastanjeskolan 9e (2020/2021)

flicka 2021-06-01 Rektor Tina Bjerström Byavång Bya 6B (2021/2022)

pojke 2021-06-01 Rektor Tina Bjerström Byavång Bya 5B (2021/2022)

pojke 2021-06-01 Rektor Tina Bjerström Byavång Bya 2B (2021/2022)
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  Beslut 
2021-06-14 

Dnr 2020:9160 
 

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

 

Tomelilla kommun 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut för förskoleklass och grundskola 

efter tillsyn i Lindesborgsskolan i Tomelilla kommun 
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Skolinspektionen  Beslut 
2021-06-14 

Dnr 2020:9160 
 

2 (13) 
 

 

 

Sammanfattande bedömning 
Skolinspektionen konstaterar vid tillsynen av Lindesborgsskolan att det föreligger flera 

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

Av utredningen framgår att alla elever som är i behov av särskilt stöd inte alltid får sitt 

behov tillgodosett på det sätt och i den omfattning som utredningen har visat att de har 

behov av. Tillsynen visar vidare att det finns klasser i vilka eleverna, trots att åtgärder 

vidtagits, inte tillförsäkras en skolmiljö som präglas av studiero. Tillsynen visar även 

att personal som får kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande 

behandling inte alltid anmäler det till rektorn. Utöver bristerna inom de granskade 

områdena har det även konstaterats under tillsynen att undervisningen i ämnet 

svenska som andraspråk inte utgår från och omfattar målen i ämnets kursplan. 

Skolinspektionen förelägger därför Tomelilla kommun att vidta åtgärder för att 

avhjälpa påtalade brister. Vad gäller extra anpassningar, skyndsam utredning av 

särskilt stöd, uppföljning och utvärdering av särskilt stöd samt trygghet har inget annat 

framkommit 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. 

Skolinspektionens beslut  

Föreläggande 

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

kommun att senast den 29 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.  
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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.  

Undervisning och lärande 

Skolinspektionen konstaterar att Tomelilla kommun inte uppfyller författningskraven 

avseende undervisningen i svenska som andraspråk. 

Åtgärder 

- Se till att de elever som bedömts vara i behov av det får undervisning i svenska 

som andraspråk utifrån gällande kursplan (1 kap. 11 § skollagen första stycket, 5 

kap. 14-15 §§ och 9 kap. 1 § skolförordningen (2011:185); Läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2010:37), nedan Lgr 11, 2.8 

Rektorns ansvar och 5.19 Kursplan i Svenska som andraspråk). 

Extra anpassningar och särskilt stöd 

Skolinspektionen konstaterar att Tomelilla kommun inte uppfyller författningskraven 

avseende särskilt stöd. 

Åtgärder 

- Se till att rektorn, eller den i personalen som fått i uppdrag av rektorn att 

samordna arbetet med ett åtgärdsprogram, följer upp att alla som är involverade 

i arbetet med åtgärdsprogrammet genomför sitt arbete med åtgärderna så att 

eleven får särskilt stöd på det sätt och i den omfattning som eleven behöver (2 

kap. 9–10 §§ och 3 kap. 7 och 9–10 §§ skollagen; Lgr 11, 2.2 Kunskaper och 2.8 

Rektorns ansvar). 

Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling 

Skolinspektionen konstaterar att Tomelilla kommun inte uppfyller författningskraven 

avseende studiero och anmälan av om kränkande behandling. 

Åtgärder 

Skolmiljö som präglas av studiero 

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

kommer överens om åtgärder som ska genomföras för att skapa respektfulla 

relationer mellan skolpersonal och elever samt mellan elever på skolan (1 kap. 5 

§ och 5 kap. 3 § skollagen; Lgr 11, 1 God miljö för utveckling och lärande, 2.1 

Normer och värden, 2.2 Kunskaper, 2.3 Elevernas inflytande och ansvar och 2.8 

Rektorns ansvar). 

 

- Se till att skolpersonal ger elever information om ordningsregler samt om de 

disciplinära och andra särskilda åtgärder som kan vidtas enligt 5 kap. skollagen. 

Se även till att skolpersonal genomför samtal med elever för att skapa samsyn 
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kring skolans ordningsregler ( 5 kap. 5-16 samt 22-23 §§ skollagen; Lgr 11, 1 

Rättigheter och skyldigheter, 2.1 Normer och värden, 2.8. Rektorns ansvar). 

 

- Se till att rektorn för personalen klargör ansvarstagande för att ordningsregler 

efterlevs, hur ordningsstörningar ska hanteras om de uppstår och hur 

disciplinära åtgärder används (2 kap. 9-10 §§, 5 kap. 3, 5-16 och 22-23 §§ 

skollagen; Lgr 11, 2.8 Rektorns ansvar). 

 

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

alla elever tillförsäkras studiero. I detta ingår att rektorn, genom att inhämta 

uppgifter från elever, lärare och elevhälsans personal, följer upp och utvärderar 

de åtgärder som vidtagits för att säkerställa att elevernas skolmiljö präglas av 

studiero i de klasser där problem har identifierats. 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. 

(2 kap. 9-10 §§ skollagen, 5 kap. 3 § skollagen; Lgr 11, 1 Varje skolas utveckling, 

2.8 Rektorns ansvar). 

 

 

Anmälan kränkande behandling 

- Se till att lärare och annan personal som får kännedom om att en elev anser sig 

ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten anmäler 

detta till rektorn. (6 kap. 5 och 10 §§ skollagen) 

Motivering till föreläggande 

Undervisning och lärande 

Skolinspektionens bedömning 

Skolinspektionen bedömer att undervisningen i ämnet svenska som andraspråk inte 

uppfyller författningarnas krav. Utredningen visar att elever som har behov av svenska 

som andraspråk inte får undervisning i svenska som andraspråk utifrån ämnets 

kursplan. 

Rättsligt stöd 

Av skollagen framgår att för varje skolform och för fritidshemmet ska gälla en läroplan 

som utgår från bestämmelserna i denna lag. Läroplanen ska ange utbildningens 

värdegrund och uppdrag. Den ska också ange mål och riktlinjer för utbildningen (1 

kap. 11 § skollagen första stycket). Enligt skolförordningen ska det för grundskolan 

gälla en läroplan enligt vad som beskrivs ovan i skollagen (9 kap. 1 § 

skolförordningen). 

Av skolförordningen framgår att undervisning i svenska som andraspråk ska, om det 

behövs, anordnas för 1. elever som har ett annat språk än svenska som modersmål, 2. 

elever som har svenska som modersmål och som har tagits in från skolor i utlandet, och 

3. invandrarelever som har svenska som huvudsakligt umgängesspråk med en 
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vårdnadshavare. Rektorn beslutar om undervisning i svenska som andraspråk för en 

elev. Vidare framgår att undervisning i svenska som andraspråk ersätter undervisning i 

svenska (5 kap. 14–15 §§ skolförordningen (2011:185). 

Enligt läroplanen framgår att undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska 

syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom 

undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt svenska tal- och 

skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika 

sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska 

ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. Undervisningen 

ska ge eleverna rika möjligheter att kommunicera på svenska utifrån sin kunskapsnivå, 

utan att ställa för tidiga krav på språklig korrekthet. Av kursplanen för svenska som 

andraspråk framgår att eleverna ska tillgodogöra sig undervisning i ämnet utifrån vad 

det centrala innehållet beskriver. Av centrala innehållet i årskurs 1–3 framgår bland 

annat att eleverna ska arbeta med läsriktning samt bokstävers form och ljud i 

jämförelse med modersmålet. Eleverna ska även tränas i att skapa strategier för att 

lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket 

inte räcker till, samt tränas i svenska språkets uttal i jämförelse med modersmålets. 

Vidare ska eleverna arbeta med vardagliga ords betydelseomfång och kategorisering i 

jämförelse med elevens modersmål, till exempel att flera ord på ett språk motsvaras av 

ett ord på ett annat språk. Av centrala innehållet i årskurs 4–6 framgår bland annat att 

eleverna ska tränas i språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i skolans 

ämnen när det egna svenska språket inte räcker till. Eleverna ska även arbeta med ord 

och begrepp i skolans ämnen och i vardagsspråk. Synonymer och motsatsord (Lgr 11, 

5.19 Kursplan i Svenska som andraspråk). 

Vidare framgår av läroplanen att rektorn har det övergripande ansvaret för att 

verksamheten som helhet inriktas mot de nationella målen (Lgr 11, 2.8 Rektorns 

ansvar). 

Skolinspektionens utredning 

Lärare uppger i intervju att det finns elever som ska ha undervisning utifrån 

kursplanen i svenska som andraspråk som inte får den undervisning de ska ha i ämnet. 

Enligt lärarna så beror detta på att lärarna inte har kompetens att undervisa i svenska 

som andraspråk samt att de inte hinner i och med att de ska undervisa i ämnena 

svenska och svenska som andraspråk samtidigt. 

Av intervju med representanter för elevhälsan framgår att eleverna inte får tillräcklig 

undervisning i svenska som andraspråk. Representanter för elevhälsan säger att 

svenska som andraspråk är ett utvecklingsområde. De berättar att tidigare har det 

funnits svenska som andraspråkslärare i kommunen men att undervisning i svenska 

som andraspråk nu ingår i klasslärarnas uppdrag. Elevhälsans representanter säger att 

det finns en stor grupp elever som behöver svenska som andraspråk och att det är svårt 

att tillgodose behoven av svenska som andraspråk i klassrummen. Enligt 

representanterna för elevhälsan behövs fler undervisningstimmar i svenska som 

andraspråk samt även förstärkning av svenska som andraspråkslärare. 

52



Skolinspektionen  Beslut 
2021-06-14 

Dnr 2020:9160 
 

6 (13) 
 

 

När rektorn, i en skriftlig komplettering, får bemöta lärarnas utsagor avseende ämnet 

svenska som andraspråk och får frågan om hen instämmer i att det finns elever som ska 

undervisas utifrån kursplanen i svenska som andraspråk som inte gör det, svarar 

rektorn att om lärarna säger så finns det ingen anledning att tro att det inte stämmer. 

Rektorn anger vidare i kompletteringen att detta inte är förenligt med de instruktioner 

lärarna fått av både skolledning, ”spec-team” och huvudmannen av vilka det tydligt 

framgår att varje lärare förväntas undervisa de elever som så behöver och har rätt till 

det i svenska som andraspråk. 

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. 

Särskilt stöd 

Skolinspektionens bedömning 

Skolinspektionen bedömer att skolans arbete med att ge elever särskilt stöd inte 

uppfyller författningarnas krav. Det framgår av intervjuer med såväl lärare, 

representanter för elevhälsan som rektorn att alla elever som är i behov av särskilt stöd 

inte ges stöd på det sätt och i den omfattning som utredningen visar att de behöver. 

Rättslig reglering 

Av skollagen framgår att 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 som helhet (3 kap. § 7 skollagen). Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en 

elev som ska ges särskilt stöd. Av åtgärdsprogrammet ska behovet av särskilt stöd och 

hur det ska tillgodoses framgå. Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet 

att delta när ett åtgärdsprogram utarbetas. Åtgärdsprogrammet beslutas av rektorn. 

Om en utredning av elevens behov av särskilt stöd visar att eleven inte behöver särskilt 

stöd ska rektorn eller den rektorn har överlåtit beslutanderätten till i stället besluta att 

ett åtgärdsprogram inte ska utarbetas (3 kap. 9 § skollag). För en elev i grundskolan ska 

det särskilda stödet ges på det sätt och i den omfattning som behövs för att eleven ska 

ha möjlighet att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås (3 kap. 10 § skollagen). 

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

behov av extra anpassningar eller särskilt stöd (Lgr 11, 2.2. Kunskaper). 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, 2.8 Rektorns 

ansvar). 

Enligt skollagen ska det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ledas och samordnas av 

en rektor. Rektorn ska särskilt verka för att utbildningen utvecklas. Rektorn beslutar 

om sin enhets inre organisation och ansvarar för att fördela resurser inom enheten efter 

elevernas olika förutsättningar och behov. Rektorn fattar i övrigt de beslut och har det 
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ansvar som framgår av särskilda föreskrifter i denna lag eller andra författningar (2 

kap. 9-10 §§ skollagen). 

Skolinspektionens utredning 

Några lärare uppger i intervju att eleverna får särskilt stöd på det sätt och i den 

omfattning som utredningen visar att eleverna har behov av, dock säger andra lärare 

att det finns elever som inte får detta utan istället ges särskilt stöd utifrån vad skolan 

har möjlighet att ge. Lärare uppger att det finns exempel på att tillgång till 

specialpedagogisk kompetens avgör om elever får sitt behov av särskilt stöd 

tillgodosett. Bristande tillgång gör, enligt lärare, att elever har extra anpassningar fast 

de enligt utredningen skulle behöva särskilt stöd. Elever som har åtgärdsprogram får 

inte heller sina behov tillgodosedda på grund av att vikarier inte sätts in när personal 

med specialpedagogisk kompetens är frånvarande vilket händer med regelbundenhet, 

enligt lärare. 

Även representanter för elevhälsan säger att det finns elever som inte får särskilt stöd 

på det sätt och i den omfattning som utredningen visar att de behöver. 

Representanterna bekräftar lärarnas utsagor om att detta beror på begränsningar vad 

gäller tillgång på specialpedagogisk kompetens, vilket bland annat innebär att elever 

vars utredning visat behov av särskilt stöd istället får extra anpassningar. 

Representanter för elevhälsan säger att det också beror på att det inte finns 

förutsättningar att möta behoven hos de elever som inte vill vara i klassrummet och 

behöver annat stöd än av speciallärare eller specialpedagog. Representanter för 

elevhälsan uppger att det inte är elevernas faktiska behov som styr utan vad som är 

möjligt för skolan att ge. 

På frågan om alla elever får särskilt stöd på det sätt och i den omfattning som 

utredningen visar svarar rektorn att de är på väg ditåt och att hen hoppas på det, men 

att det inte går att svara på hur det ser ut i nuläget. Hen säger också att de ger ett stöd 

som är bra, men att det kan bli bättre. Rektorn bekräftar även elevhälsans utsagor om 

att elever ibland ges särskilt stöd utifrån vad skolan har möjlighet att ge istället för 

utifrån elevens behov, exempelvis gällande tillgång på specialpedagogisk kompetens. 

Hen säger att de gör sitt yttersta utifrån förutsättningarna. 

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. 

Studiero och åtgärder mot kränkande behandling 

Studiero 

Skolinspektionens bedömning 

Skolinspektionen bedömer att skolenhetens arbete med studiero inte uppfyller 

författningarnas krav. Skolinspektionens utredning visar att alla elever på 

Lindesborgsskolan, trots vidtagna åtgärder, inte tillförsäkras en skolmiljö som präglas 
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av studiero. Det framkommer i utredningen att det i vissa klasser inte råder studiero. 

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

studieron, men att dessa inte gett tillräcklig effekt överallt i verksamheten. Utredningen 

visar också att det råder osäkerhet om vilka ordningsregler som gäller på skolan. 

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). Enligt skollagen får rektorn eller en 

lärare 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 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 (Lgr 11, 1 Rättigheter och skyldigheter). 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 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). Alla som arbetar i skolan ska samverka 

för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande (Lgr 11, 2.2 Kunskaper). 

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). 

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 

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 
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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). 

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). Enligt läroplanen måste skolans 

verksamhet utvecklas så att den svarar mot de nationella målen. Den dagliga 

pedagogiska ledningen av skolan är en förutsättning för att skolan utvecklas kvalitativt. 

Detta kräver att verksamheten ständigt prövas, resultaten följs upp och utvärderas och 

att nya metoder prövas och utvecklas (Lgr 11, 1. Varje skolas utveckling). 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 Rektorns ansvar). 

Skolinspektionens utredning 

I intervju uppger elever i flera klasser, företrädesvis i mellanstadiet, att det inte är 

studiero i deras klasser. Elever som säger att det är stökigt uppger exempelvis att elever 

springer i klassrummet, skriker och svär åt varandra och att det ibland förekommer att 

elever bråkar. Det ges också exempel på att elever gör andra saker än det man ska på 

datorn. Det framgår vidare i intervjun att många tycker det är jobbigt, att de inte kan 

koncentrera sig när andra bråkar och att eleverna som stör inte lyssnar när läraren 

säger till. Elever i dessa klasser säger att det är stökigt speciellt med vissa lärare och när 

de har vikarier, men även med klassens ”vanliga lärare”. Några elever uppger att det är 

stökigt varje dag. Vidare uppger några av de intervjuade eleverna att skolan har 

ordningsregler, medan andra elever inte vet om det finns. 

Lärare uppger i intervju att det finns klasser i vilka det inte är studiero. Lärare säger att 

det överlag är studiero i förskoleklass och årskurs 1–3, men att det ibland kan vara 

stökigt i någon klass. Enligt lärarna är problematiken identifierad och åtgärder på gång. 

I årskurs 4–6 säger lärarna att det är skillnad mellan klasserna om det är studiero eller 

inte. De säger även att studieron är beroende av vilket ämne och vilken lärare eleverna 

har. Enligt lärare har det satts in åtgärder för att öka studieron, såsom att fler lärare 

undervisar i samtliga klasser i någon årskurs, att kuratorn arbetar med några klasser 

och att det finns tillfällen då klasser blandas. Dock är insatta åtgärder inte tillräckliga 

och ger inte alltid avsedd effekt, enligt lärarna. Vidare säger lärare i förskoleklass och 

årskurs 1–3 att det finns ett dokument med regler för hela skolan som är under 

omarbetning. Lärare i årskurs 4–6 säger att det finns ordningsregler som tagits fram i 
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samarbete med elevrådet, som revideras varje läsårsstart men som efterlevs dåligt av 

exempelvis vikarier. 

Representanter för elevhälsan bekräftar lärares utsagor om att det överlag är studiero i 

förskoleklass och årskurserna 1–3, och säger att i de klasser där det kan bli stökigt och 

högljutt arbetar lärarna bra med insatta åtgärder samt att de ser effekt av den extra 

bemanning som satts in. Vad gäller årskurserna 4–6 beskriver representanterna, på 

samma sätt som lärarna, problem med studiero i några klasser. Även representanter för 

elevhälsan uppger att studieron är beroende av vilken lärare eleverna har, men också 

gruppsammansättningar, situationer och lektionsmoment. Representanterna beskriver 

genomförda insatser både på lärar- och elevnivå som de varit delaktiga i, såsom 

handledning av lärare och kuratorledda samarbetsövningar i klass, samt att 

förändringar i undervisningsorganisationen genomförts. Representanterna beskriver 

att studieron har blivit bättre i några av klasserna, men att det kvarstår problem. Enligt 

representanterna ger insatserna inte alltid avsedd effekt på grund av att det egentligen 

är andra insatser som behövs. Vidare säger representanter för elevhälsan att skolan 

behöver ta ett helhetsgrepp om ordningsreglerna och att de inte alltid är kända av alla 

elever. 

Rektorn bekräftar uppgifterna om att det inte är studiero i alla klasser. Hen säger dock 

att det har blivit bättre sedan läsårsstart. Rektorn beskriver att kvarstående problematik 

avseende studiero i några klasser bland annat beror på bristande ledarskap, sättet att 

kommunicera lärare och elever emellan samt att elever har vikarier. Rektorn ger 

exempel på vidtagna åtgärder såsom att rektorn och elevhälsoteamet handleder lärare, 

överanställning för att elever ska kunna delas upp i mindre grupper och ökad 

kommunikation med vårdnadshavare. Vad gäller om insatserna för att skapa studiero 

är tillräckliga säger rektorn att de är på väg åt rätt håll och att de insatser som görs 

borde vara tillräckliga. Enligt rektorn finns det dock ytterligare behov av att utveckla 

samarbetet mellan kollegor för att stödja varandra i arbetet med att skapa studiero. 

Vidare säger rektorn att det finns ordningsregler som elevrådet tagit fram och som 

lärarna är informerade om att de ska gå igenom med eleverna. 

Arbetet för att motverka kränkande behandling 

Skolinspektionens bedömning 

Skolinspektionen bedömer att skolenhetens arbete för att motverka kränkande 

behandling inte uppfyller författningarnas krav. Skolinspektionens utredning visar att 

personal som får kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande 

behandling inte alltid anmäler detta till rektorn. 

Rättslig reglering 

Av skollagen framgår att en lärare och annan personal som får kännedom om att en 

elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten 

är skyldig att anmäla detta till rektorn. En rektor som får kännedom om att en elev 

anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är 

skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt 

utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall 
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vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i 

framtiden (6 kap. 10 § skollagen). 

Vidare framgår av skollagen att huvudmannen ansvarar för att personalen fullgör de 

skyldigheter som anges i skollagens sjätte kapitel, när den handlar i tjänsten eller inom 

ramen för uppdraget (6 kap. 5 § skollagen). 

Skolinspektionens utredning 

Elever i förskoleklass och årskurs 1–3 säger i intervju att de oftast behandlar varandra 

väl, och om det händer att någon är taskig är det mest på rasten. De flesta säger att de 

vet att man ska säga till en vuxen om någon är taskig. Även några elever i årskurs 4–6 

säger att de vet att när elever kränker varandra så ska de säga till läraren och inte ”heja 

på”, samtidigt säger någon att om det blir bråk så hämtar de inte en lärare utan drar 

själva bort elever som slåss. Vidare säger elever i årskurs 4–6 att när det blir bråkigt så 

svär elever mycket åt varandra, och – även om det har blivit bättre – så finns det 

tillfällen då elever kallar varandra ”svenne”, ”rasist” samt säger ”stick till ditt 

hemland”. Elever berättar även att det sägs hemska saker till varandra på sociala 

medier som påverkar eleverna i skolan. 

Lärare i förskoleklass och årskurs 1–3 beskriver att de känner till kränkningsrutinerna 

och tror att de har en samsyn kring vad en kränkning är. De säger även att de hoppas 

men inte vet om alla kränkningar anmäls till rektorn. Lärare i årskurs 4–6 säger att de 

känner till rutinerna kring att anmäla en kränkning. Det finns dock lärare som säger att 

kränkningar inte alltid anmäls på grund av att det är svårt att veta var gränsen går för 

vad som är en kränkning. Någon lärare säger att anmälan görs om det inte hjälper att 

samtala med eleven. 

Representanter för elevhälsan bekräftar lärarnas utsagor om att alla kränkningar inte 

anmäls. Några representanter säger att alla inte har samma syn på vad en kränkning är 

och några andra säger att även om personalen vet vad en kränkning är och pratar med 

elever och vårdnadshavare när någonting hänt så anmäler de inte alltid. Enligt 

representanterna skulle skolan haft fler anmälningar om alla hade anmält. 

När rektorn får bemöta det som framkommit i intervjuer med lärare och representanter 

för elevhälsan om att rutinen för att anmäla kränkningar är känd, men att det inte finns 

en samsyn kring vad som är en kränkning och när det ska anmälas, samt att 

kränkningar inte alltid anmäls till rektorn, säger hen att det säkert stämmer. 

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 kommen att 

fullgöra sina skyldigheter och vidta åtgärder för att avhjälpa bristerna. 
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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) 

 Elevens behov av särskilt stöd utreds skyndsamt, om det visar sig att det stöd 

som getts i form av extra anpassningar inte är tillräckligt eller om det finns 

särskilda skäl att anta att sådana anpassningar inte skulle vara tillräckliga. (3 

kap. 7 § skollagen) 

 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) 

 Eleverna tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet (5 kap. 3 § skollagen). 
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Fakta om Lindesborgsskolan 

Lindesborgsskolan ligger i centrala Tomelilla, i Tomelilla kommun. Skolan ger 

utbildning i förskoleklass och årskurserna 1–6. Vid tillsynen har skolan 53 elever i 

förskoleklass och 268 elever i årskurserna 1–6. 

Skolinspektionen har genomfört riktad tillsyn av Lindesborgsskolan. 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 7–9 april och den 13 april 2021. 
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Familjenämndens individ- och familjeutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
9 augusti 2021

Justerandes sign

Fnifu § 125 Dnr FN 2021/86

Yttrande till justitieombudsmannen

Familjenämndens individ- och familjeutskotts 
beslut
Familjenämndens individ- och familjeutskott beslutar anta förvaltningens yttrande, 
handlingsid: Fn 2021.2633 och översända detsamma till Riksdagens ombudsmän, JO.

Enhetschef Isabell Ahl har lämnat yttrande den 28 juli 2021. 

Ärendebeskrivning
Begäran om yttrande gällande en anmälan om klagomål på socialtjänsten (barn & 
familj) i Tomelilla kommun inkommer den 1 juni 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämndens individ- och familjeutskott beslutar anta förvaltningens yttrande, 
handlingsid: Fn 2021.2633 och översända detsamma till Riksdagens ombudsmän, JO.

Enhetschef Isabell Ahl har lämnat yttrande den 28 juli 2021. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse administratör, Zenitha Thulin, handlingsid: Fn 2021.2649.

Yttrande till justitieombudsman, enhetschef Isabell Ahl, handlingsid: Fn 2021.2633.

Överklagan, handlingsid: Fn 2021.2639.

Begäran samt anmälan, handlingsid: Fn 2021.2634. 

_________

Beslutet skickas till:

Individ- och familjeomsorgen
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
21 juni 2021

Justerandes sign

Kf § 73 Dnr KS 2020/179

Taxor och avgifter 2022

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta taxor och avgifter för 2022 i enlighet med bifogat 
förslag, handlingsid: Ks 2021.2163, med undantag av vård och omsorgs taxor som 
återremitteras till förvaltningen för förnyad beredning utifrån kommande behandling 
av motion angående höjt förbehållsbelopp.

Ärendebeskrivning
Respektive nämnd har tagit fram förslag till taxor och avgifter för sin verksamhet för 
år 2022. 

Ekonomiska konsekvenser
Taxor och avgifter utgör en del av de grundförutsättningar som budget 2022 är 
uppbyggd på.

Barnperspektivet
Barnperspektivet har beaktats i de fall taxor och avgifter berör barn.

Miljöperspektivet
Miljöperspektivet är inte aktuellt att beakta i detta beslut.

Uppföljning
Utfallet av fastställda taxor och avgifter följs upp i samband med de tre årliga 
uppföljningarna. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anta taxor och avgifter för 2022 i enlighet med bifogat 
förslag.
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
21 juni 2021

Justerandes sign

 § 73 forts.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 57/2021, handlingsid: Ks 2021.2233.

Taxor och avgifter 2022, handlingsid: Ks 2021.2163.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsen § 57/2021:

Kommunfullmäktige beslutar anta taxor och avgifter för 2022 i enlighet med bifogat 
förslag, handlingsid: Ks 2021.2163.

Kommunstyrelsen beslutar uppdra till förvaltningen att till kommunfullmäktiges 
sammanträde den 21 juni utreda hur avgifter för hemtjänst och/eller hemsjukvård (s. 
11 Sammanställning avgifter och taxor - Tomelilla kommun 2022), nivå 0 om 380 kr, 
är beräknad.

Förslag till beslut under sammanträdet
Mona Nihlén (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med ändringen att vård 
och omsorgs taxor ska återremitteras till förvaltningen för förnyad beredning utifrån 
kommande behandling av motion angående höjt förbehållsbelopp.

Marianne Åkerblad (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar i enlighet 
med Marianne Åkerblads förslag.

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:

Ja-röst för att Marianne Åkerblads (M) yrkande.

Nej-röst för att Mona Nihléns (V) yrkande.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
21 juni 2021

Justerandes sign

§ 73 forts.

Omröstning
Med 23 nej-röster mot 18 ja-röster beslutar kommunfullmäktige i enlighet med 
Mona Nihléns yrkande.

Ja-röster: Per-Martin Svensson (M), Ewa Carnbrand (M), Marianne Åkerblad (M), 
Emil Ekstrand (M), Margith Svensson (M), Kenneth Strömbeck (M), Alexander 
Verweij Svensson (M), Lennart Johansson (M), Leif Sandberg (C), Maria 
Mickelåker (C), Magnus Nilsson (C), Charlotte Rosdala (C), Fatlum Avdullahu (C), 
Anette Thoresson (C), Anders Larsson (C), Bengt Högborg (C), Carina Persson (L) 
och Bo Herou (KD).

Nej-röster: Sara Anheden (S), Torgny Larsson (S), Ida Bornlykke (S), Tina 
Bergström Darrell (S), Anders Throbäck (S), Inger Åbonde (S), Peter Boström (S), 
Anne-Maj Råberg (S), Helén Bladh (S), Kristin Skoog (S), Mona Nihlén (V), Figge 
Bergquist (V), Solveig Falk (MP), Per Gustafsson (SD), Paul Lennartsson (SD), Peo 
Örnsved (SD), Anders Rosengren (SD), Kent Olofsson (SD), Tina Malm (SD), 
Thony Blomgren (SD), Jonas Olsson (SD), Kent Gustafsson (SD) och Birger 
Hörberger (SD).
_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Samhällsbyggnadsnämnden

Byggnadsnämnden

Vård och omsorgsnämnden

Familjenämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Kommundirektör Britt-Marie Börjesson

Ekonomichef Elisabeth Wahlström

Kanslichef Johan Linander

Kommunikationschef Katrin Högborn

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius

Planchef Karl Gustavsson
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
21 juni 2021

Justerandes sign

§ 73 forts.

Bygglovschef Kerstin Torseke-Hulthén

Socialchef Camilla Andersson

Skolchef Johan Holmqvist

Kultur- och fritidschef Ros-Marie Stjernfeldt

KFS/Johanna Kandell
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
21 juni 2021

Justerandes sign

Kf § 75 Dnr KS 2020/179

Mål och budget 2022 med plan för 2023-
2024

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta Budgetförslag 2022 Socialdemokraterna och 
Vänsterpartiet, handlingsid: KS 2021.2325.

Kommunfullmäktige beslutar om en låneram på 350 mnkr för 2022. 

Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Österlenhem 
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 500 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 2022.

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

Kommunfullmäktige beslutar ge följande särskilda uppdrag:

 Analys av arbetet med utfasning av plastprodukter sker till 
samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen senast i juni 2022.

 Förebyggandearbete IFO/Polis redovisas senast april 2022 till 
familjenämnden och kommunstyrelsen.

 En återrapport samt analys och prognos med förslag på kommunens fortsatta 
mål och satsningar för hållbarhetsarbete inom miljöområdet. Utgå från 
nuvarande kriterier tillsammans med en prognos för framtida kriterier i 
Aktuell Hållbarhets ranking. Redovisas till kommunstyrelsen i oktober 2022.
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
21 juni 2021

Justerandes sign

§ 75 forts.

Reservation
Den moderata gruppen (Per-Martin Svensson, Ewa Carnbrand, Marianne Åkerblad, 
Emil Ekstrand, Margith Svensson, Kenneth Strömbeck, Alexander Verweij Svensson 
och Lennart Johansson), den centerpartistiska gruppen (Leif Sandberg, Maria 
Mickelåker, Magnus Nilsson, Charlotte Rosdala, Fatlum Avdullahu, Anette 
Thoresson, Anders Larsson och Bengt Högborg), Carina Persson (L) samt Bo Herou 
(KD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Ärendebeskrivning
Mål och budget för 2022, med plan 2023-2024, för Tomelilla kommun, behandlades 
på kommunstyrelsen den 2 juni 2021 och i kommunfullmäktige 21 juni 2021. 

Beslutet innebär:

 Fastställande av finansiella och verksamhetsmål för god ekonomisk 
hushållning 2022

 Fastställande av resultat- och balansbudget för 2022-2024
 Fastställande av ramar för driftsbudget 2022
 Fastställande av låneram för år 2022
 Fastställande av borgensramen och borgensavgift för kommunala bolag 

för år 2022
 Fastställande av eventuell reservering till resultatutjämningsreserven
 Beslut om särskilda uppdrag

Ekonomichef Elisabeth Wahlström föredrar kommunstyrelsens förslag till 
budget.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget innebär att Tomelilla kommun har en god ekonomisk hushållning. 

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

Miljöperspektivet
Förslaget innehåller satsningar som bland annat innebär lägre miljöpåverkan.
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
21 juni 2021

Justerandes sign

§ 75 forts.

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anta budget 2022 med plan för 2023-2024 handlingsid; 
Ks 2021.2158.

Kommunfullmäktige beslutar att de finansiella målen i detta dokument tillsammans 
med de av nämndernas och styrelsens föreslagna verksamhetsmål för god ekonomisk 
hushållning utgör god ekonomisk hushållning för Tomelilla kommun.

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa resultat- och balansbudget 2022-2024 i 
enlighet med förslaget i detta dokument.

Kommunfullmäktige beslutar att anta drifts- och investeringsbudget för 2022 i 
enlighet med förslaget i detta dokument.

Kommunfullmäktige beslutar om en låneram på 350 mnkr för 2022. 

Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Österlenhem 
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 500 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 2022.

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

Särskilda uppdrag

 En uppföljning av fritidschecken och ungdomssatsningen sker till kultur och 
fritidsnämnden senast i oktober 2022.

 Analys av arbetet med utfasning av plastprodukter sker till 
samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen senast i juni 2022.

 Förebyggandearbete IFO/Polis redovisas senast april 2022 till 
familjenämnden och kommunstyrelsen.
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
21 juni 2021

Justerandes sign

§ 75 forts.

 Analys av hur medel för trygghetsskapande åtgärder ska fördelas inom 
investerings- respektive driftbudget redovisas till kommunstyrelsen i februari 
2022.

 En återrapport samt analys av möjlig väg för att öka andel närproducerade 
livsmedel redovisas till samhällsbyggnadsnämnden i april 2022.

 En återrapport samt analys och prognos med förslag på kommunens fortsatta 
mål och satsningar för hållbarhetsarbete inom miljöområdet. Utgå från 
nuvarande kriterier tillsammans med en prognos för framtida kriterier i 
Aktuell Hållbarhets ranking. Redovisas till kommunstyrelsen i oktober 2022. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 59/2021, handlingsid: Ks 2021.2235.

Mål och budget 2022 med plan 2023-2024, handlingsid: Ks 2021.2158.

Budgetförslag 2022 Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, handlingsid: Ks 
2021.2325.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsen § 59/2021:

Kommunfullmäktige beslutar anta budget 2022 med plan för 2023-2024 handlingsid; 
Ks 2021.2158.

Kommunfullmäktige beslutar att de finansiella målen i detta dokument tillsammans 
med de av nämndernas och styrelsens föreslagna verksamhetsmål för god ekonomisk 
hushållning utgör god ekonomisk hushållning för Tomelilla kommun.

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa resultat- och balansbudget 2022-2024 i 
enlighet med förslaget i detta dokument.

Kommunfullmäktige beslutar att anta drifts- och investeringsbudget för 2022 i 
enlighet med förslaget i detta dokument.

Kommunfullmäktige beslutar om en låneram på 350 mnkr för 2022. 

Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Österlenhem 
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 500 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.
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
21 juni 2021

Justerandes sign

§ 75 forts.

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 2022.

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

Särskilda uppdrag

 En uppföljning av fritidschecken och ungdomssatsningen sker till kultur och 
fritidsnämnden senast i oktober 2022.

 Analys av arbetet med utfasning av plastprodukter sker till 
samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen senast i juni 2022.

 Förebyggandearbete IFO/Polis redovisas senast april 2022 till 
familjenämnden och kommunstyrelsen.

 Analys av hur medel för trygghetsskapande åtgärder ska fördelas inom 
investerings- respektive driftbudget redovisas till kommunstyrelsen i februari 
2022.

 En återrapport samt analys av möjlig väg för att öka andel närproducerade 
livsmedel redovisas till samhällsbyggnadsnämnden i april 2022.

 En återrapport samt analys och prognos med förslag på kommunens fortsatta 
mål och satsningar för hållbarhetsarbete inom miljöområdet. Utgå från 
nuvarande kriterier tillsammans med en prognos för framtida kriterier i 
Aktuell Hållbarhets ranking. Redovisas till kommunstyrelsen i oktober 2022.

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

Sara Anheden (S), Mona Nihlén (V) och Anders Throbäck (S) yrkar bifall till 
Budgetförslag 2022 Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, handlingsid: KS 
2021.2325, samt till kommunstyrelsens förslag att-satserna 5-9:

Kommunfullmäktige beslutar om en låneram på 350 mnkr för 2022. 
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
21 juni 2021

Justerandes sign

§ 75 forts.

Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Österlenhem 
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 500 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 2022.

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

Leif Sandberg (C) yrkar bifall till följande särskilda uppdrag som tilläggsyrkande:

 Analys av arbetet med utfasning av plastprodukter sker till 
samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen senast i juni 2022.

 Förebyggandearbete IFO/Polis redovisas senast april 2022 till 
familjenämnden och kommunstyrelsen.

 En återrapport samt analys och prognos med förslag på kommunens fortsatta 
mål och satsningar för hållbarhetsarbete inom miljöområdet. Utgå från 
nuvarande kriterier tillsammans med en prognos för framtida kriterier i 
Aktuell Hållbarhets ranking. Redovisas till kommunstyrelsen i oktober 2022.

Beslutsgång 1 – huvudförslag budget
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar i enlighet 
med Leif Sandberg med fleras yrkande.

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:

Ja-röst för att Leif Sandberg (C) med fleras yrkande.

Nej-röst för att Sara Anheden (S) med fleras yrkande.
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
21 juni 2021

Justerandes sign

§ 75 forts.

Omröstning
Med 23 nej-röster mot 18 ja-röster beslutar kommunfullmäktige i enlighet med Sara 
Anheden med fleras yrkande.

Ja-röster: Per-Martin Svensson (M), Ewa Carnbrand (M), Marianne Åkerblad (M), 
Emil Ekstrand (M), Margith Svensson (M), Kenneth Strömbeck (M), Alexander 
Verweij Svensson (M), Lennart Johansson (M), Leif Sandberg (C), Maria 
Mickelåker (C), Magnus Nilsson (C), Charlotte Rosdala (C), Fatlum Avdullahu (C), 
Anette Thoresson (C), Anders Larsson (C), Bengt Högborg (C), Carina Persson (L) 
och Bo Herou (KD).

Nej-röster: Sara Anheden (S), Torgny Larsson (S), Ida Bornlykke (S), Tina 
Bergström Darrell (S), Anders Throbäck (S), Inger Åbonde (S), Peter Boström (S), 
Anne-Maj Råberg (S), Helén Bladh (S), Kristin Skoog (S), Mona Nihlén (V), Figge 
Bergquist (V), Solveig Falk (MP), Per Gustafsson (SD), Paul Lennartsson (SD), Peo 
Örnsved (SD), Anders Rosengren (SD), Kent Olofsson (SD), Tina Malm (SD), 
Thony Blomgren (SD), Jonas Olsson (SD), Kent Gustafsson (SD) och Birger 
Hörberger (SD).

Beslutsgång 2 – tilläggsyrkande plastprodukter
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar i enlighet 
med Leif Sandbergs yrkande.

Beslutsgång 3 – tilläggsyrkande förebyggande 
arbete IFO/Polis
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar i enlighet 
med Leif Sandbergs yrkande.

Beslutsgång 4 – tilläggsyrkande hållbarhetsarbete
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar i enlighet 
med Leif Sandbergs yrkande.
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
21 juni 2021

Justerandes sign

§ 75 forts.

_________

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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Knappt hann 2021 års budgettext svalna innan arbetet med 2022 års budget tog sin början. Vi 

lever i märkliga tider och osäkerheten kring det som komma ska är stor. Det är därför med 

viss bävan vi nu lägger fram ett budgetförslag innan regeringens höstproposition antagits. Vi 

vet också att skatteprognoserna har en viss förmåga att ändras kraftigt över sommaren, liksom 

behoven i vår egen verksamhet.  

 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiets budgetförslag lägger stor vikt vid välfärden. Skola, 

vård och omsorg är kommunens huvudsakliga ansvar. Allt för många av våra elever klarar 

inte målen i skolan och personalen inom vård och omsorg går på knäna efter det sätt man 

använt vid införandet av heltid som norm. Vi menar att det krävs satsningar i dessa 

verksamheter för att fler elever ska bli behöriga till gymnasiet och kvaliteten inom vård och 

omsorg bibehålls.  
 

Barn och unga  

Våra barn och unga är framtiden och vi har en skyldighet att ge dem de bästa 

förutsättningarna för att lyckas i livet, därför förstärker vi familjenämndens budget. Elever 

med extra behov av hjälp och stöd ska få den hjälp de behöver för att komma in på det 

gymnasieprogram de önskar. Vi har inte råd att tappa en enda elev. Vi vill därför se satsningar 

på speciallärare, specialpedagoger och små undervisningsgrupper. Det vi satsar i ett tidigt 

skede får vi tillbaka den dag dessa elever har en anställning. Ju fler som klarar skolan desto 

mindre blir kommunens kostnader för försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser. 

 

Arbetsmarknadsenheten permanentas och utgör ett viktigt inslag för att hjälpa till med att få 

fler i sysselsättning. Regeringens besked att Arbetsförmedlingen får ökat krav på samverkan 

med kommunerna i arbetsmarknadsinsatser är positivt och vi hoppas att detta ger resultat på 

längre sikt även i Tomelilla. 

 

Kommunens ungdomsråd har kommit igång. Under 2021 har vi beslutat att ett 

ungdomspolitiskt handlingsprogram ska utarbetas. Vi menar att ungdomsrådet ska få en egen 

budget som de kan använda till föreläsningar för barn och unga, samt studieresor där de får 

inspiration till handlingsprogrammet samt ha utbyte med andra ungdomsråd.  
 

Soffta har blivit en naturlig mötesplats för våra unga mellan tio och arton år. Det är fantastiskt 

att se och följa utvecklingen och det arbete som personalen gör. Men ungdomarna 

beskriver en tomhet när de fyller 18 och vet att det är sista året som de får vara kvar 

på Soffta. En stor utmaning för Kultur- och fritidsnämnden är sysselsättning för ungdomar 18-

25 år. I samtal har det framkommit att de har önskemål om en plats att träffas på när de inte 

längre får besöka Soffta. Vi ser en mötesplats som en bra lösning som ger ungdomarna en 

plats att träffas på. Detta kan även bli en plats för tematräffar där kommunen, 

polisen, banker mfl kan komma och ge information som ungdomarna kan behöva för att 

komma vidare in i ett bra vuxenliv.   
 

Det livslånga lärandet och folkbildningen är viktigt. Tomelilla kommun har lägst ersättning 

till folkbildningsförbunden i sydöstra Skåne. Det gör att studier förläggs till andra kommuner 

och risken finns att många kommunmedborgare väljer bort folkbildningen, därför måste de 

bidragen ökas. 

 
Vård och omsorg  

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har gjort historiska satsningar på vård och omsorg. 

Pandemin har visat på bristerna i välfärden för våra äldre. Utöver regeringens satsningar 

tillför vi vård och omsorgsverksamheten ytterligare medel för att öka grundbemanningen i 
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verksamheten och införa en personalpool med tillsvidareanställd personal. Införandet av 

heltid som norm har visat på behovet av förstärkningar på personalsidan. Ska vi bibehålla och 

höja kvaliteten på omsorgen och få personalen att vilja jobba måste de ha drägliga 

arbetsvillkor så att de orkar med sitt arbete.   
 

Av våra äldre finns det många som försöker leva på ytterst låg pension och som varje månad 

kämpar för att få ekonomin att gå ihop. Förra året höjdes pensionen för dessa personer, dock 

blev upplevelsen att det blev mindre över i plånboken efter att allt var betalt. För att öka 

utrymmet för dessa personer föreslår vi en höjning av förbehållsbeloppet med 500 kr. Att höja 

förbehållsbeloppet, gör att de personer som har det sämst ställt ekonomiskt får en liten 

lättnad.  
 

Framförallt är det personer med garantipension och som är i behov av matdistribution som 

under de senaste åren fått det allt svårare att få ihop ekonomin. De här personerna har inte 

många andra val, än att köpa sin mat av kommunen. Matpriserna har ökat i en betydligt högre 

takt än pensionen. Risken är att dessa personer avsäger sig sin mat, då de inte har råd. 

Konsekvenserna av detta, då de inte får i sig en bra och näringsriktig kost kan bli både 

plågsamma och kostsamma.  

  

Förändringsarbete  

För att möta framtiden vill vi socialdemokrater och vänsterpartister satsa resurser på 

förbättrings- och utvecklingsarbetet inom kommunens verksamheter. Vi vill påbörja arbetet 

inom äldreomsorgen, på särskilda boenden och i hemtjänsten. Vår tanke är att man där 

avsätter tid för att, på arbetsplatserna, i grupper tillsammans med chef och eventuell 

resursperson utifrån, får möjlighet att diskutera arbetssätt och organisation på ett sådant sätt 

att man uppnår bättre arbetsmiljö för de anställda och hittar arbetssätt som ger mer resurser 

för arbetet med brukarna. Vi vet att det går att uppnå sådana resultat om det finns möjligheter 

till att sitta ned och diskutera sig fram till det. Det finns mycket dokumenterad information 

om genomförda förbättrings- och utvecklingsarbete, som man kan använda och det finns 

säkert mycket kunskap i verksamheterna kring detta. Vi vill ge verksamheterna möjlighet att 

genomföra det.  

  

Samhällsbyggnad  

Under budgetberedningen var nämndens presidium överens om behovet att öka 

underhållspengen för att ha råd att underhålla kommunens fastigheter. Jämt och ständigt får vi 

höra att det inte finns några pengar till underhåll och objekt som egentligen är underhåll dyker 

upp som investeringar. Ska vi klara de framtida investeringarna måste vi ha råd att underhålla. 

Tomelilla kommuns underhållspeng är ungefär hälften så stor jämfört med andra kommuner. 

 

De senaste åren har personal slutat på samhällsbyggnad. Vi ser med oro på den ökade 

arbetsbelastning som kvarvarande personal nu har. Vi ser också risker med att Tomelilla 

kommun hamnar på efterkälken när ett antal tjänster inte är besatta. Inför 2021 efterfrågade vi 

en kommunekolog som bl a är saknad i bekämpningen av invasiva arter samt i kontakterna 

med t ex vattenvårdsförbunden. Vakanserna måste tillsättas och nämndens budget förstärks 

därför. 

 

Vi anser också att frågan om försköning och trygghetsökande åtgärder ska hanteras av 

samhällsbyggnadsnämnden och pengarna flyttas därför över från kommunstyrelsen. 
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Revisionen  

Revisorerna är kommunfullmäktiges viktigaste redskap för att se till att dess beslut följs av 

politikerna i verksamheterna, att pengarna används på för Tomelillaborna bästa sätt. Tomelilla 

kommun har idag det lägsta antal revisorer man får ha. Det innebär t. ex att det är omöjligt att 

undanta någon revisor från ett område där denne av olika skäl är jävig. Revisionen blir också 

väldigt sårbar om en revisor av någon anledning väljer att avgå. Revisorerna har aviserat att 

den budget man har idag inte räcker till de granskningar som behöver göras. Vi anser därför 

att deras budget ska förstärkas.   
 

Investeringar 

Drift är drift och investering en investering. Det är en viktig utgångspunkt när budget 

diskuteras. Vi väljer därför att prioritera ned åtgärder på brandstationen i Brösarp och Ängens 

förskola. När det gäller investeringar för bekämpning av invasiva arter har det under 

beredningen inte framkommit någon förklaring till vad investeringen egentligen avser. 

Samma sak gäller för gateways och sensorer. Här får vi förklaringar om vad det är, inte vad 

det ska användas till. Vi noterar även att ingen verksamhet har uttryckt önskemål om detta. 

 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet konstaterar istället att Tomelilla kommun länge legat 

långt efter när det gäller hjälpmedel till personalen inom äldre omsorgen. Skenor till takliftar 

har länge funnits installerade på särskilt boende i andra kommuner, men saknas fortfarande i 

kommunen. Vi menar därför att det är dags att påbörja arbetet med att installera detta i alla 

rum på våra boende. När allt är förberett, är det enkelt att sätta in en lift när en boende har 

behov av en sådan. 

 

Vi har i många år arbetat för att en familjecentral ska öppnas i Tomelilla. Vi ser det som 

naturligt att en sådan projekteras i samband med projektet för ny-/ombyggnation av 

Lindesborgsskolan. Då Tomelillaborna inte har ”råd” att vänta på en byggnation behöver 

förvaltningen arbeta för att hitta en hyreslokal som kan användas i avvaktan på att en 

nybyggnation står klar.  

 

Yrkande 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet yrkar 

att  Kommunfullmäktige beslutar antar vårt budgetförslag.   

  

att   Kommunfullmäktige fastställer resultatbudget.  

  

att   Kommunfullmäktige fastställer vårt förslag till investeringar för 2022 

 

att  Kommunfullmäktige beslutar ge förvaltningen i uppdrag att hyra en lokal för 

familjecentral 
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Investeringsbudget 2022 

Samhällsbyggnadsnämnden Belopp Prio 

Gata/Park   

Asfalt och vägmarkering     1 

Åtgärder trafiksäkerhet   1 

Lekplatser Tomelilla    1 

GC vägar    1 

Gatubelysning till LED    1 

Dikningsföretag   1 

Gatuinvesteringar i samband med VA    1 

Byte av elanläggning ej kommunala vägar    1 

Tillgänglighetsåtgärder/trygghetsåtgärder    1 

Torget    1 

Sittplatser/grillplatser/träd Folkets Park   1 

Helhetsgrepp Kronoskogen    1 

Nyplantering av träd byar + Tomelilla   1 

Saltspridare+ plog till flakbil + vikplog till hjullastare   1 

Oförutsett    1 

Överfart/cykelväg/gångbana  inkl belysning     1 

Invasiva arter  2 

Julbelysning   2 

Hundrastgård Smedstorp   1 

Utegym Lunnarp   1 

Klimatskal trädplantering   2 

 25 800 000  

Fastighet   

Ny bil   1 

Byavångsskolan    1 

Norrevång    1 

Norrevång    1 

Norrevång    1 

Norrevång    1 

Ängen (500 000)  2 

Ängen    1 

Kulturhuset    1 

Välabadet     1 

Ospecificerat/tillgänglighet    1 

Brösarps brandstation   2 

Brösarps brandstation   2 

Brösarps brandstation   2 

 22 850 000  
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VA investeringar (separat bilaga) 26 400 000 1 

SUMMA samhällsbyggnadsnämnden 75 050 000  

   

Familjenämnden   

Projektering ny/tillbyggnad Lindesborgsskolan     

Familjecentralen    

Påbörja undersökning/projektering Kastanjeskolan    1 

Ökad funktionalitet Fyrklöverns förskola    1 

Inventarieutbyte    1 

Digitala enheter till elever/personal    1 

SUMMA familjenämnden 15 300 000  

   

Kommunstyrelsen   

IT investeringar    1 

Ekonomisystem    1 

Ipad:s politiker   1 

SUMMA kommunstyrelsen 2 915 000  

   

Vård- och omsorg   

Takliftar - särskilt boende   1 

Takskenor   1 

Inventarier för stöd & omsorg    1 

SUMMA vård & omsorgsnämnden 2 685 000  

   

Kultur o fritid   

Klättervägg  Wifi bänk   1 

Inventarier till Softa   1 

SUMMA kultur &fritidsnämnden 450 000  

   

TOTALT 96 400 000  

   

Prioritet 1 96 400 000  

Prioritet 2 700 000  

SUMMA 97 100 000  

   

VA investeringar 26 400 000  

Skattefinansierade investeringar 70 000 000  

SUMMA investeringar 96 400 000  

   

   

Självfinansiering 70 000 000  
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Barnkonsekvensanalys av budgetförslaget  

     Ja Nej  

1. Beslutet berör barn direkt eller indirekt?    ☒ ☐  

Om ja, besvara följande frågor  

 

2. Innebär beslutet att alla barn och unga     ☒ ☐  

har samma rättigheter och lika värde?  

3. Innebär beslutet att barns och ungas bästa prioriteras?   ☒ ☐  

4. Innebär beslutet att barn och ungas rätt till god hälsa och   ☒ ☐  

utveckling främjas?   

 

5. Har särskild hänsyn tagits till fysisk och psykisk    ☒ ☐  

funktionsnedsättning hos barn och unga?   

 

6. Har barn och unga fått uttrycka sin mening?    ☐ ☒  

Om ja, hur och vad är deras inställning?  
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Familjenämndens individ- och familjeutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
5 juli 2021

Justerandes sign

Fnifu § 112 Dnr FN 2021/2

Redovisning av anmälningsärenden juni 
2021

Familjenämndens individ- och familjeutskotts 
beslut
Familjenämndens individ- och familjeutskott beslutar godkänna informationen och 
lägger densamma till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Placeringar av barn och unga juni 2021

Kön Plats Kostnad/mån Placerings
start

Placerings
avslut

Pojke Forsane 
akutboende

173 250: delas med 
LSS 86 225:-

2021-05-12

Pojke SIS Ryds Brunn 158 100:- 2020-12-19

Pojke Almaröd AB   58 900:- 2021-03-01

Extern Öppenvård 

Kön Plats Kostnad/mån Placerings
start

Placerings
avslut

Pojke Hassela 
Mentorskap

29 480:- 2020-12-19

Pojke Balans Faktura ej 
inkommit

2021-02-11 2021-06-09
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Vuxen placering

Kön Plats Kostnad/
mån

Placerings
start

Placerings
avslut

Man Icuro 50 674:- 2021-03-07

Kvinna SIS Örebro 55 000:- 2021-05-21

Statistik fattade beslut, Mars - Juni 2021

Beslut Mars April Maj Juni
Startade utredningar 14 7 8 18

Avslutade utredningar 
med insats

3 2 2 7

Avslutade utredningar 
utan insats

8 14 2 12

Förlängd utredningstid 
11:2

1 0 0 1

Nerlagda utredningar 0 0 0 0

Övervägande om fortsatt 
vård 6kap 8 § SoL

4 5 4 5

Vård enligt LVU 1 0 1 2

Avslag om vård enligt 
LVU

0 0 0 0

Vård enligt LVU upphör 1 1 1 0

Placering i 
jourhem/familjehem 
enligt SoL

0 0 2 0

86



Familjenämndens individ- och familjeutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
5 juli 2021

Justerandes sign

§ 112 forts.

Placering i 
akuthem/HVB-hem 
enligt SoL

0 0 0 0

Placering i 
stödboende/utsluss

0 0 0 0

Placering i 
jourhem/familjehem 
enligt LVU

0 0 0 2

Placering i 
akuthem/HVB-hem 
enligt LVU

0 0 0 0

Placering SIS enligt LVU 0 0 0 0

Beviljat strukturerat 
öppenvårdsprogram

7 8 7 9

Statistik fattade beslut SoL LVM mars - juni
Beslutstyp Mars April Maj Juni
Ekonomiskt bistånd
Utr. Ek bistånd enl 11 kap 1 § SoL 12 15 18 10

Avsluta utr. Ek bistånd 19  5 12 11

Lägga ner utr. Ek bistånd  6   3   3   2

Försörjningsstöd 4 kap 1 § SoL 129 126 107 119

Livsföring övrigt 4 kap 1 § SoL  76   51   49   59

Arbetsförberedande    1     3     3    1

Avslag 4:1 SoL  99   93   75   78

Överklagan rätt tid   9    2    2   1

Överklagan avvisas   2    0    0   0

Yttrande över överklagat beslut   1    1    1   0

Ändring överklagat beslut   1    1    1   0
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Familjefrid
Utredning 11:1 ansökan   1    1    0   0

Avsluta utredning    1    1    1   0

Lägga ner utredning   0    1    0   0

Öppenvård familjefrid   1    0    0   3

Försörjningsstöd 4 kap 1 § SoL   3    3    1   0

Livsföring övrigt 4 kap 1 § SoL   1    0    0   0

Avslag 4:1 SoL   0    1    0   0

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

Avsluta utredning   2    1    0   1

Utredning yttrande/upplysning   2    0    1   1

Avsluta utredning – avslag   1    0    0   1

Inleda utredning 7 § LVM   1    0    0   0

Avsluta utredning LVM § 11   0    1    0   0

Omedelbart omhändertagande enl 13 § 
LVM

  0    0    0   0

Ansökan om vård enligt 11 § LVM   0    1    0   0

Placering LVM hem 25 §   0    0    1   1

Placering HVB hem 27 §   0    0    0   0

Placering HVB hem missbruk   1    1    1   0

Placering HVB hem övriga vuxna   0    0    0   0

Yttrande körkortsförordningen 3:8   0    0    0   1

Yttrande körkortsförordningen 5:2 2 0 0 1

Öppenvård vuxen 0 0 0 0

Avslag öppenvård 0 0 0 0
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Beslutstyp Mars April Maj Juni
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 4 3 1

Avsluta utredning 2 2 3 1

Bevilja andrahandskontrakt 0 0 0 2

Avslag 4:1 0 2 2 2

Överklagan rätt tid 0 1 0 1

Ändring av överklagat beslut 0 1 0 1

Domar och beslut, april - juni 2021

Meddelande från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad den 7 april 2021. Mål nr. 
3935-21.

Handlingsid. Fn. 2021.1304

Dom meddelad angående beredande av vård av missbrukare i vissa fall enligt LVM. 
Förvaltningsrätten avvisar ansökan om vård enligt LVM.

Domslut från Förvaltningsrätten meddelad 5 maj 2021. Mål nr. 4154-21.

Handlingsid. Fn. 2021.1727

Dom meddelad angående beredande av vård enligt LVM. 

Förvaltningsrätten bifaller ansökan och beslutar om vård enligt 4 § första stycket 1,2 
§§samt 3a och b § LVM.
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Meddelande från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad den 16 juni 2021. Mål nr. 
5319-21.

Handlingsid. Fn 2021.2229

Dom meddelad angående överklagat beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen, fråga 
om avskrivning.

Förvaltningsrätten avskriver målet.

Domslut från Ystad Tingsrätt meddelad 18 juni 2021. Mål nr. T1134-21.

Handlingsid. Fn 2021-2266.

Dom meddelad angående växelvis boende för barn. 

Tingsrätten meddelar om växelvis boende varannan vecka. 

Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad 21 juni 2021. Mål nr. 4606-21.

Handlingsid. Fn. 2021.2274

Dom meddelad angående överklagat beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen, fråga 
om avskrivning.

Förvaltningsrätten avskriver målet från vidare handläggning.

 

Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad 23 juni 2021. Mål nr. 2383-21.

Handlingsid. Fn. 2021.2324

Dom meddelad gällande överklagat beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen. 
Förvaltningsrätten avslår överklagan. 

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämndens individ- och familjeutskott beslutar godkänna informationen och 
lägger densamma till handlingarna.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, administrativ assistent Zenitha Thulin, handlingsid: Fn 2021.2365.

Placeringar juni 2021, handlingsid: Fn 2021.2349.

Familjehem juni 2021, handlingsid: Fn 2021.2348.

Dom nr. 3935-21, angående beredande av vård av missbrukare i vissa fall enligt 
LVM, ansökan avvisas, handlingsid: Fn 2021.1304.

Dom nr. 4154-21, angående beredande av vård enligt LVM, bifaller ansökan, 
handlingsid: Fn 2021.1727.

Dom nr. 5319-21, överklagat beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen - fråga om 
avskrivning, målet avskrivs, handlingsid: Fn 2021.2229.

Dom nr. T1134-21, angående växelvis boende för barn, tingsrätten meddelar om 
växelvis boende varannan vecka, handlingsid: Fn 2021.2266.

Dom nr. 4606-21, överklagat beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen - fråga om 
avskrivning, målet avskrivs, handlingsid: Fn 2021.2274.

Dom nr. 2383-21, överklagat beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen, överklagan 
avslås, handlingsid: Fn 2021.2324.

_________

Beslutet skickas till:

Familjenämnden
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Sammanträdesdatum
9 augusti 2021

Justerandes sign

Fnifu § 128

Redovisning av statistik och kostnader

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

Ärendebeskrivning
Redovisning av kostnader och statistik för juni 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 2021.2652.

Redovisning administratörer Louise Jönsson och Camilla Ohlsson, handlingsid: Fn 
2021.2638.

_________

Beslutet skickas till:

Familjenämnden

92
















































































