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Sidnr

Tomelilla kommun
Familjenämnden

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

(2019-2022)

Sammanträdesdag:

Antal närvarande ledamöter:
1

Nr

Namn

Parti

1

Charlotte Rosdala, ordf.

C

2

Anders Throbäck, 2:e v ordf.

S

3

Anna Sandegren

SD

4

Ewa Carnbrand, 1:e v ordf.

M

5

Linda Ekelund

V

6

Carina Persson

L

7

Per-Olof Örnsved

2

Närv Ja

Nej

Avstår

Ja

Nej

Avstår

Närv Ja

Nej

Avstår

Ja

Nej

Avstår

SD

ERSÄTTARE
Nr

Namn

Parti

1

Sven Gunnarsson

C

2

Roger Persson

S

3

Kent Gustafsson

SD

4

Chris Persson

M

5

Robert Buhre

S

6

Janet ten Have

M

7

Per Gustafsson

SD
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Familjenämnden

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

Diarienummer: FN 2021/2
Datum 27 september 2021

Dialoger och informationsärenden 202110-29
Förvaltningens förslag till beslut

Familjenämnden beslutar godkänna informationen och lägger densamma till
handlingarna.

Ärendebeskrivning

Socialchef Camilla Andersson informerar om individ- och familjeverksamheten,
samt;


Lex Sarah-ärende.

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


Covid-19.

-

Fredrik Bavand – ny enhetschef på Stöd och omsorg presenterar sig för
nämnden.

-

Monika Öberg informerar om projektet ” Coachning mot arbete”.

-

Chatarina Karlsson och Therese Åkesson informerar om Lärcentrum.

tomelilla.se
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se
Tomelilla kommun, Familjenämnden centralt/övergripande, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Therese Stendahl, 2021-09-27.
Delrapportering - § 37-medel
Insatser för att stärka beredskap och kapacitet samt regional samverkan med stöd av
ersättning enligt förordningen (2010:1122), handlingsid: Fn 2021.3418.
Familjenämnden centralt/övergripande
Therese Stendahl
Nämndsekreterare

2 (2)
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6

7

8

9

10

11

12

13

Familjenämnen

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

Datum 20 oktober 2021

Tjänsteskrivelse kö till förskolan
Förvaltningens förslag till beslut

Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildning redovisar kön till förskolan för familjenämnden enligt årshjulet
två gånger om året.
I kön för förskola 1 januari till 31 mars 2022 finns 42 barn.
25 st har önskemål om placering på en kommunal förskola och 17 st har önskemål
om placering på en fristående förskola.
31 st av de 42 barnen står i kö till förskolorna i tätorten.
Januari
Februari
Mars
Totalt

19 st (13 st tätorten)
17 st (13 st tätorten)
6 st (5 st tätorten)
42st

Ekonomiska konsekvenser
Att känna till behoven av förskola gör att det blir lättare att planera för eventuella
förändringar i behov av förskoleplatser.
Barnperspektivet
Att få en förskoleplats vid behov när familjen behöver ger mervärde.

tomelilla.se
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se
Tomelilla kommun, Barn och utbildning, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla
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Miljöperspektivet
Inte relevant i ärendet.
Uppföljning
Mars och oktober varje år, enligt årshjul.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, biträdande skolchef Ulrika Ahrlin, 2021-10-20.
Barn och utbildning

Ulrika Ahrlin
Biträdande skolchef
Beslutet skickas till:
Skolchef Johan Holmqvist

2 (2)
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Familjenämnden

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

Diarienummer: FN 2021/68
Datum 21 oktober 2021

Ekonomisk uppföljning för september
2021
Förvaltningens förslag till beslut

Familjenämnden beslutar godkänna informationen och lägger densamma till
handlingarna.

Ärendebeskrivning

Förvaltningen redovisar ekonomisk uppföljning.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Therese Stendahl, 2021-10-21.
Budgetuppföljning september 2021 BoU, handlingsid: Fn 2021.3438.
Budgetuppföljning september 2021 IFO, handlingsid: Fn 2021.3439.
Familjenämnden centralt/övergripande

Therese Stendahl
Nämndsekreterare

tomelilla.se
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se
Tomelilla kommun, Familjenämnden centralt/övergripande, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla

16

September UPPFÖLJNING BoU

Barn och utbildning, per ansvar
Ansvar
Sum m a
Gymnasieundervisning
Skolpeng/Barnpeng

Årsbudget Budget Jan - Juli Utfall Jan - Juli Budgetavvikelse Jan - Juli (tkr) Corona
350 710

262 394

254 954

79 168

58 763

54 428

7 443

1 186

4 335

9

197 660

148 668

147 780

888

0

Ledning/Administration

44 180

32 446

31 054

1 392

0

Elevhälsan

20 733

15 614

14 921

693

9

Skola, fritidshem och förskoleklass

7 699

6 334

7 183

-848

1 020

Förskola

1 270

569

-412

983

148

Ekonomi
Barn- och utbildnings nettokostnader uppgår till 255,0 mnkr. Avvikelse mot budget för perioden januari
till och med september är ett överskott med 7,4 mnkr.
Gymnasiets överskott beror dels på lägre kostnader för skolkort och gymnasiesärskoleskjutsar dels på att
det finns färre elever (-30) än budgeterat. Kostnaderna för gymnasiet har minskat under höstterminen med
anledning av att antalet elever minskat.
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 budgeterat 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. Färre barn och elever än budgeterat leder till att kostnaderna för skolpeng minskar genom att skolpeng betalas ut för lägre antal barn och
elever än förväntat.
Underskottet inom skola beror på att några skolor av olika anledningar har svårt att hålla budget. Förskolan kommer att hålla budget.
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Budgetuppföljning Jan – Sept 2021 ”Individ och familj”
Ansvar

Utfall Jan – Sept
2021

Årsbudget

Prognos

Budgetavvikelse

45 610

62 998

62 998

0

3 674

5 478

5 478

0

Barn och unga

20 231

30 573

30 373

200

Arbete och försörjning

13 281

18 083

18 083

0

Arbetsmarknadsenheten

2 699

2 524

2 524

0

Kommunal Vuxenutbildning

5 725

6 340

6 540

-200

Individ och familj
Ledning och politik

Individ och familj prognosisterar ett 0-resultat vid årets slut.
Kommunala vuxenutbildningen förväntas gå med ett litet underskott på grund av större volymer.
Den kommunala vuxenutbildningen har ökat med ca 35% (ca 80 elever) jämfört med budget. 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 har ett litet överskott på grund av mindre kostnader för placeringar.
I resultatet för perioden ingår statsbidrag från migrationsverket som brukar tilldelas internt från
balansräkningen. Förra året (2020) tilldelades ca 4,0 mnkr och det kommer att vara i stort det samma
i år.
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
21 juni 2021

Kf § 75

Dnr KS 2020/179

Mål och budget 2022 med plan för 20232024
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.

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
21 juni 2021

§ 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.

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
21 juni 2021

§ 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.

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
21 juni 2021

§ 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.

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
21 juni 2021

§ 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.

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
21 juni 2021

§ 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.

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
21 juni 2021

§ 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.

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
21 juni 2021

§ 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

Justerandes sign
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Välfärdsbudget 2022

Socialdemokraterna och Vänsterpartiets förslag till budget 2022
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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 1825 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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Driftbudget 2022

Driftredovisning (tkr)
Kommunfullmäktige
Revisionen
Valnämnden
Överförmyndarnämnden
Kommunstyrelsen
Samhällsbygnadsnämnden
Byggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Familjenämnden
NETTOKOSTNADER

Budget 2021 Prel 2022 Ökn/minskn Ny ram
-946
-1 102
-15
-2 535
-71 172
-48 739
-2 893
-23 219
-245 848
-414 053
-810 522

-966
-1 125
-275
-2 588
-71 939
-49 362
-2 957
-23 480
-250 966
-423 129
-826 787

-600
-2 700
-5 500
-14 000

-966
-1 325
-275
-2 588
-74 139
-52 162
-2 957
-24 080
-253 666
-428 629
-840 787

827 222

851 331

6 000

857 331

RESULTAT

16 700

24 544

-8 000

16 544

2% resultatmål motsvarar:

16 647

17 465

Finansiering

Förutsättningar
Uppräkning (PKV*)
Skattesats
Befolkning

2,1%

20,61
13 700

* PKV = SKR prisindes för kommunalverksamhet
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-200

-2 200
-2 800

17 465

Investeringsbudget 2022
Samhällsbyggnadsnämnden

Belopp

Prio

Gata/Park
Asfalt och vägmarkering

2 000 000

1

500 000

1

Lekplatser Tomelilla

1 500 000

1

GC vägar

1 500 000

1

Gatubelysning till LED

2 500 000

1

100 000

1

Gatuinvesteringar i samband med VA

6 000 000

1

Byte av elanläggning ej kommunala vägar

2 000 000

1

Tillgänglighetsåtgärder/trygghetsåtgärder

1 000 000

1

Torget

1 000 000

1

200 000

1

1 500 000

1

Nyplantering av träd byar + Tomelilla

200 000

1

Saltspridare+ plog till flakbil + vikplog till hjullastare

400 000

1

Oförutsett

1 000 000

1

Överfart/cykelväg/gångbana inkl belysning

3 000 000

1

0

2

Julbelysning

200 000

2

Hundrastgård Smedstorp

200 000

1

Utegym Lunnarp

500 000

1

Klimatskal trädplantering

500 000

2

Åtgärder trafiksäkerhet

Dikningsföretag

Sittplatser/grillplatser/träd Folkets Park
Helhetsgrepp Kronoskogen

Invasiva arter

25 800 000
Fastighet
Ny bil

150 000

1

Byavångsskolan

1 000 000

1

Norrevång

4 000 000

1

Norrevång

3 000 000

1

Norrevång

2 000 000

1

Norrevång

4 500 000

1

0

2

200 000

1

Kulturhuset

1 000 000

1

Välabadet

4 000 000

1

Ospecificerat/tillgänglighet

3 000 000

1

Brösarps brandstation

0

2

Brösarps brandstation

0

2

Brösarps brandstation

0

2

Ängen (500 000)
Ängen

22 850 000

32

VA investeringar (separat bilaga)

26 400 000

SUMMA samhällsbyggnadsnämnden

75 050 000

1

Familjenämnden
Projektering ny/tillbyggnad Lindesborgsskolan

8 000 000

Familjecentralen

800 000

Påbörja undersökning/projektering Kastanjeskolan

1 500 000

1

Ökad funktionalitet Fyrklöverns förskola

2 000 000

1

Inventarieutbyte

1 500 000

1

Digitala enheter till elever/personal

1 500 000

1

SUMMA familjenämnden

15 300 000

Kommunstyrelsen
IT investeringar

1 400 000

1

Ekonomisystem

1 000 000

1

515 000

1

Ipad:s politiker
SUMMA kommunstyrelsen

2 915 000

Vård- och omsorg
Takliftar - särskilt boende

500 000

1

Takskenor

685 000

1

Inventarier för stöd & omsorg

1 500 000

1

SUMMA vård & omsorgsnämnden

2 685 000

Kultur o fritid
Klättervägg Wifi bänk

350 000

1

Inventarier till Softa

100 000

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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Resultatbudget ( mnkr )
Budget 2021 Budget 2022

Plan 2023

Plan 2024

185,0

190,0

196,0

210,0

-942,3

-989,1

-1 010,7

-1 037,6

-48,0

-53,0

-56,0

-66,0

-805,3

-852,1

-870,7

-893,6

Skatteintäkter

535,1

567,3

587,2

597,2

Generella statsbidrag och utjämning

286,9

301,3

296,0

299,8

Skatteintäkter totalt

822,0

868,6

883,2

897,0

4,0

4,0

4,0

4,0

Finansiella kostnader

-4,0

-4,0

-5,0

-6,0

Resultat före extraordinära poster

16,7

16,5

11,5

1,4

Extraordinära intäkter

0,0

0,0

0,0

0,0

Extraordinära kostnader

0,0

0,0

0,0

0,0

Skattekostnader

0,0

0,0

0,0

0,0

16,7

16,5

11,5

1,4

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Av- och nedskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

Finansiella intäkter

Årets resultat
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Balansbudget ( mnkr)

TILLGÅNGAR

Budget 2022 Budget 2022

Plan 2023

Plan 2024

Materiella anläggningstillgångar

678,2

718,0

760,8

891,8

36,5

40,0

42,0

45,0

28,0

28,0

28,0

28,0

742,7

786,0

830,8

964,8

9,0

9,0

9,0

9,0

Kortfristiga fordringar

40,0

40,0

40,0

40,0

Kortfristiga placeringar

34,3

50,0

50,0

50,0

Kassa och bank

75,0

40,0

40,0

40,0

Summa omsättningstillgångar

158,3

139,0

139,0

139,0

SUMMA TILLGÅNGAR

901,0

925,0

969,8

1 103,8

447,3

463,8

475,4

477,1

därav årets resultat *

16,7

16,5

11,6

1,7

Avsatt till pensioner

9,5

9,5

9,5

9,5

Andra avsättningar

0,0

0,0

0,0

0,0

Summa avsättningar

9,5

9,5

9,5

9,5

Långfristiga skulder

320,0

350,0

370,0

500,0

Kortfristiga skulder

124,2

101,7

114,9

117,2

Summa skulder

444,2

451,7

484,9

617,2

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

901,0

925,0

969,8

1 103,8

Mark, byggnader och tekniska anlläggningar
Maskiner och inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier, andelar och andra långfristiga fordringar

Summa anläggningstillgångar
Förråd med mera

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
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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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
29 januari 2021

Familjenämnden

Fn § 12

Dnr FN 2020/128

Internbudget Familjenämnden 2021
Familjenämndens beslut

Familjenämnden beslutar fastställa nämndens budget, handlingsid: Fn
2021.197.

Ärendebeskrivning

Sedan familjenämndens utskott beslutat om internbudget för dess
verksamheter fastställs familjenämndens gemensamma budget.

Familjenämndens utskotts förslag till beslut
Familjenämnden föreslås fastställa internbudget 2021.

Beslutsunderlag

Fnifu § 9/2021, handlingsid: Fn 2021.145.
Fnuu § 3/2021, handlingsid: Fn 2021.174.

Tidigare behandling

Fnifu § 9/2021, handlingsid: Fn 2021.145.
Familjenämndens individ- och familjeutskott föreslår familjenämnden att
ställa sig bakom förvaltningens förslag på internbudget 2020 för individ- och
familjeverksamheten, handlingsid: FN 2021.16
Fnuu § 3/2021, handlingsid: Fn 2021.174.
Familjenämndens utbildningsutskott beslutar föreslå familjenämnden att
fastställa budget 2021 avseende barn- och utbildningsverksamheten utöver
skolpeng, handlingsid: 2021.58
_________
Beslutet skickas till:
Skolchef Johan Holmqvist
Socialchef Camilla Andersson
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Justerandes sign
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Familjenämnden Budget 2021
Familjenämndens ram ökas med 3,1 mnkr. Varav 1,1 mnkr till förskola, 1,1 mnkr till grundskola och 0,9 mnkr till
OB förskola, dessa ökningar läggs till som ramförstärkningar. OB-förskolan permanentas.
Familjenämnden ges i uppdrag att genom Nyföretagarcentrum höja medvetenheten hos eleverna i åk 7-9 kring
egenföretagande, 0,05 mnkr.
Familjenämnden ges i uppdrag att utreda vad som kan vara lämpliga ytterligare stödåtgärder för individer som
inte har den förväntade utvecklingen i SFI och att tillse att arbetslinjen med arbetsformerna mellan IFO och
AME utvärderas och till TB1 återkommer med förslag på möjlig förändring, med positiv målsättning att fler
snabbare ska ut i egen försörjning och/eller utbildning.
Uppdraget att starta upp Familjecentral i enlighet med avsiktsförklaring kvarstår. Finansiering genom sociala
investeringsfonden.
Budget
2020

Underlag
FN
Skolpeng

Satsningar Löneök 20 Löneök 21

Prisuppr

690
189 611

Gymnasieverksamhet

77 618

Barn och utbildning

72 281

Individ och familjeverksamhet

2 500

1 900

1 450
1 550

810

610

130

57 032

650

490

470

3 675

215

121

4 175

3 121

Arbetsmarknad
Summa FN

2 200

400 907

50

2 250

Budget 2021

690
197 661
79 168
73 881
58 642
4 011

3 600

414 053

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

Budget 2020 Budget 2021 Jmf 2020

400 907

414 053

13 146

339 510

350 710

11 200

77 618

79 168

189 612

197 661

6010 Ledning/Administration

43 499

44 180

6060 Elevhälsan

20 183

20 733

6070 Modersmål

770

770

6110 Kastanjeskolan Anslag

2 840

3 005

6410 Smedstorp Anslag

1 700

1 760

6610 Byavångsskolan Anslag

2 058

2 158

6710 Nattviolen (OB-förskola)

1 230

1 275

1 550
8 049
681
550
0
165
60
100
45

60 707

62 653

1 946

5 027

5 133

Familjenämnden
Barn och Utbildning
2500 Gymnasieundervisning
6000 Skolpeng/Barnpeng

Individ och familj

5030 Barn Och Unga

29 521

30 573

5060 Försörjning/Vuxenvård

26 266

26 947

106
107
1 052
681

690

690

0

5010 Ledning Stöd Och Lärande
5020 Ensamkommande-Hvb

Politik

-107
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Skolpeng är den största budgetposten och uppgår till 197 661 tkr. Det är denna budgetpost som står som grund
för beräkning av skolpeng per elev/barn inom skola, förskola, fritidshem och förskoleklass både kommunala och
externa skolor/förskolor. Under detta ansvar ligger även statsbidraget -”välfärdsmiljonerna” och förslaget är att
dessa medel fördelas enligt SALSA (socioekonomisk omfördelningen) med samma parametrar precis som man
gjort under 2020.
Gymnasiet har en budget på 79 168 tkr varav 3 000 tkr är statsbidraget –”välfärdsmiljonerna”.
Budgeten är fördelad enligt följande:
2500 Gymnasieundervisning

79 168

Momsersättning

-210

Inackorderingsbidrag & Kommunalförbund
Programkostnad (inkl. gymnasiesärskola)

201
75 057

Skolkort

3 000

Särkoleskjutsar

1 070

Försäkringar

50

Ledning och administration är ett centralt ansvarområde. Under detta ansvar ligger alla hyreskostnader, ledare
inkl. skolchefen, skol- och särskoleskjutsar, kostnader för träningsskolan, system, licenser etc.
Elevhälsans budget uppgår till 20 733 mnkr varav 9,7 mnkr består av tilläggsbelopp.
Anslagsfinansierade verksamheter inom skolornas ansvarsområden
Byavångsskolans och Kastanjeskolans särskolor.
Kastanjeskolans och Smedstorps skolas central särskilda undervisningsgrupper
OB-förskolan Nattviolen
Modersmålsundervisningen – Modersmålslärare/studiehandledare ligger under detta ansvar.
Modersmålsundervisning ger elever med ett annat modersmål än svenska möjlighet att läsa sitt modersmål som
ett ämne i skolan. Ämnet är reglerat i skollagen och elever i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och
sameskolan ska erbjudas undervisning i modersmål om vissa krav är uppfyllda.
Ledning Stöd och Lärande är ett centralt ansvarområde. Under detta ansvar ligger ledare, personligt ombud,
kostnader för system och licenser.
Ensamkommande HVB (boende för ensamkommande flyktingbarn) är nedlagd under 2020.
Barn och Unga – under detta ansvar ligger utredning, öppenvård, HVB och familjehemsplaceringar,
fältverksamhet, avlastningsfamilj och kontaktperson (Sol), gemensamma kostnader och ensamkommande
flyktingbarn.
Ansvar

Verksamhet

Budget -20 Uppr lön & pris Budget -21

5030 Barn Och Unga

29 521

1 052

30 573

70000 Gemensam Administration

2 015

38

2 053

75000 Utredning

7 432

268

7 700

75210 Kontaktperson, Sol

105

4

109

75220 Avlastningsfamilj, Sol

135

5

140

75300 Öppenvård

4 568

133

4 701

75310 Hem F Vård El.Boende Barn

7 700

176

7 876

75400 Vård I Familjehem

7 720

264

7 984

75600 Fältverksamhet

1 162

40

1 202

-1 316

124

-1 192

76100 Ensamkomm.Flyktingbarn
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Försörjning/Vuxenvård – under detta ansvar arbetsmarknadsenheten, kommunal vuxenutbildning,
försörjningsstöd, vuxenplaceringar, flyktingmottagning och gemensamma kostnader.

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

Skolpeng
Skolpeng – bidrag på lika villkor
Alla elever i Sverige har en fastställd skolpeng. Skolpengen utgörs av ett grundbelopp för varje elev och ett
tilläggsbelopp för elever som har omfattande behov av särskilt stöd. Det är genom skolpengen som alla
skolor/förskolor finansierar sin verksamhet, kommunala som fristående.
Skollagen (2010:800) anger att kommunen ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter barns
och elevers olika förutsättningar och behov, 2 kap. 8 a §. Vidare ska hemkommunen lämna ett bidrag per varje
barn/elev till samtliga skolhuvudmän i de olika skolformerna. Kommunernas skyldighet att lämna bidrag till
fristående huvudman regleras i skollagen (2010:800) samt skolförordningen (2011:185).
Enligt 14 kap. 1 § skolförordningen (2011:185) ska bidrag till enskilda huvudmän fastställas per kalenderår och
grunda sig på hemkommunens budget för det kommande budgetåret. Bidragsnivåerna beslutas av
familjenämnden. Kalenderår räknas från 1 januari till och med den 31 december. För elever som påbörjar
utbildning i augusti ska bidrag enligt 9 kap. 19 §, 10 kap. 37 §, 11 kap. 36 § och 14 kap. 15 § skollagen
(2010:800) avse tiden från och med den 1 juli samma år.
Kommunens bidrag för barn och elever i fristående verksamheter ska bestämmas enligt lika villkors principen.
Bidraget ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna
verksamheten av motsvarande slag. Kommunerna ska dock även fortsättningsvis ha möjlighet att göra vissa
riktade satsningar och välja olika resursfördelningsmodeller, till exempel utifrån socioekonomiska faktorer.
Huvudsyftet, enligt lagstiftaren, är att alla berörda elever i kommunen får samma möjligheter att ta del av
medlen, oavsett om eleven går i en kommunal eller i en fristående verksamhet.
Bidraget består av ett grundbelopp (8 kap. 22 §, 9 kap. 20 §, 10 kap. 38 §, 11 kap. 37 §, 25 kap. 12 §) samt i
förekommande fall av ett tilläggsbelopp (8 kap. 23 §, 9 kap. 21 §, 10 kap. 39 §, 11 kap. 38 §, 25 kap. 13 §).
Principen om lika villkor ska gälla vid resursfördelningen till såväl kommunala som fristående verksamheter.
Bidraget ska utgå ifrån kommunens resursfördelning till den egna verksamheten. Att resurserna fördelas
utifrån likabehandlingsprincipen är en förutsättning för en likvärdig utbildning.
Korrekta uppgifter i placeringssystemet är en förutsättning för att rätt ersättning kan betalas ut. Verksamheten
har ansvar för att rätt och relevant information finns i kommunens gemensamma webbaserade system för
placering i förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg.
Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar årligen för att informera verksamheterna om den ekonomiska
ersättningens storlek (peng). Informationen ska snarast lämnas efter att familjenämnden beslutat om de olika
ersättningsnivåerna.
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Grundbelopp
Bidraget till fristående förskolor, fritidshem, förskoleklasser och skolor (utom individuella program) ska bestå av
ett grundbelopp och ett eventuellt tilläggsbelopp.
Grundbeloppet ska avse ersättning för:


Undervisning (omsorg och pedagogisk verksamhet för förskola och fritidshem)



Läromedel och utrustning (pedagogiskt material och utrustning, lek- och lärprodukter för förskola och
fritidshem)



Elevvård och hälsovård (gäller ej förskola och fritidshem)



Måltider



Administration (en schablon på 3 procent)



Moms (en schablon på 6 procent)



Lokalkostnader (baserat kommunens genomsnittskostnad eller i undantagsfall den fristående skolans
faktiska kostnader)

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

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

Resursfördelning Tomelilla
Inför varje nytt budgetår ska det göras en översyn av resursfördelningssystemet och nödvändiga justeringar
genomföras.
Barn - och utbildning är en tydligt decentraliserad verksamhet med alla beslut som rör enheten delegerade till
rektor/förskolechef. Som konsekvens av detta fördelas i stort sett alla pengar, som kommunfullmäktige har
avsatt till barn- och utbildning, till enheterna och rektor/förskolechef har fullt ekonomiskt ansvar för tilldelade
medel.
Centralt finns en liten del pengar. De går till gemensamma funktioner som det är svårt att fördela ut på
enheterna.
Alla pengar som barn- och utbildning disponerar i driftbudgeten fördelas ut. Det finns inga centrala potter som
enheterna kan söka pengar från. Detta bidrar också till tydligheten i systemet.
Vid framtagandet av ett resursfördelningssystem måste olika avväganden göras. Resursfördelningssystemet
skall upplevas som rättvist och försöka komma så nära ett optimalt resursutnyttjande som möjligt. Det måste
vara enkelt att ta fram och förstå.
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Ett resursfördelningssystem måste fungera för alla barn och elever även för de som har behov av mer än
genomsnittsbarnet/-eleven.
Barn- och utbildning har idag ett väl fungerande system som upplevs som både enkelt att ta fram och förstå.
Det tar hänsyn till och utjämnar för socioekonomiska faktorer och barn och elever som behöver mer.
På några enheter finns det s.k. speciallösningar, lösningar som hanteras av en enhet men som servar hela
kommunen, som får särskilt riktade medel. På två enheter (Smedstorps skola och Kastanjeskola) finns det
centralt finansierade särskilda undervisningsgrupper för elever med autism och/eller grav språkstörning, dessa
servar hela kommunen. För att rektor ska kunna ta beslut om att placera en elev i dessa krävs barn- och
elevhälsans enhetschefs medgivande. Rektor ska redovisa vilka elever som är inskrivna i dessa grupper. Övriga
särskilda undervisningsgrupper utöver dessa två finansieras inom enheternas budget.
Grundsärskola (årskurs 1–6) finns på Byavångsskolan och på Kastanjeskolan (årskurs 7–10). Grundsärskolan, ska
ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och som så
långt det är möjligt motsvarar den som ges i grundskolan.

Förskola och pedagogisk omsorg
Barn

Kostnader

2020
1 - 2 år
Kommunal

1 - 2 år, <15 tim

2020
3 - 5 år

3 - 5 år, <15 tim

686

100

25

190

55

370

Fr. annan kommun

6

2

3

2

13

Fr. annan kommun

6

2

3

2

Till annan kommun
Fristående förskolor

34 163
1 268
-1 562

7

0

12

1

20

2 472

85

10

170

25

290

33 010

Moms

-1 981

Skolpeng förskola

67 370

Förskolans budget

68 175

805

Diff

Ankis ped omsorg

1,0

1,0

3,0

1,0

6,0

622

Moms

-37

Skolpeng ped omsorg

585

Ped omsorg budget

592

7

Diff

42

Grundbelopp 2021, förskola 1-2 år Tomelilla kommun

Peng/bidrag

Plats i egen
regi

Plats i friskola

Plats i annan
kommun

107 897 kr

102 914 kr

115 151 kr

2 864 kr

2 864 kr

2 864 kr

0 kr

0 kr

0 kr

FÖRSKOLA 1 - 2 ÅR
Undervisning
Pedagogisk material
Elevhälsa
Måltider

9 269 kr

9 269 kr

9 269 kr

Lokalkostnader

5 248 kr

18 204 kr

18 204 kr

3 997 kr

4 365 kr

Administration
Mervärdeskatt

8 235 kr

Grundbelopp (avrundat)
Jämfört med förra året
Grundbelopp (2020)

125 280 kr

145 480 kr

149 850 kr

4 730 kr

5 510 kr

5 390 kr

120 550 kr

139 970 kr

144 460 kr

53 949 kr

51 457 kr

57 576 kr

2 864 kr

2 864 kr

2 864 kr

0 kr

0 kr

0 kr

FÖRSKOLA 1 - 2 ÅR 15 h
Undervisning
Pedagogisk material
Elevhälsa
Måltider

9 269 kr

9 269 kr

9 269 kr

Lokalkostnader

5 248 kr

18 204 kr

18 204 kr

Administration

2 454 kr

2 637 kr

Mervärdeskatt

5 055 kr

Grundbelopp (avrundat)

71 330 kr

89 300 kr

90 550 kr

Jämfört med förra året

2 920 kr

3 630 kr

3 520 kr

Grundbelopp (2020)

68 410 kr

85 670 kr

87 030 kr
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Grundbelopp 20201, förskola 3-5 år Tomelilla kommun

Peng/bidrag

Plats i egen
regi

Plats i friskola

Plats i annan
kommun

71 695 kr

66 711 kr

78 949 kr

2 864 kr

2 864 kr

2 864 kr

0 kr

0 kr

0 kr

FÖRSKOLA 3 - 5 ÅR
Undervisning
Pedagogisk material
Elevhälsa
Måltider

9 269 kr

9 269 kr

9 269 kr

Lokalkostnader

5 248 kr

18 204 kr

18 204 kr

2 911 kr

3 279 kr

Administration
Mervärdeskatt

5 998 kr

Grundbelopp (avrundat)

89 080 kr

105 960 kr

112 560 kr

Jämfört med förra året

3 520 kr

4 180 kr

4 130 kr

Grundbelopp (2020)

85 560 kr

101 780 kr

108 430 kr

35 848 kr

33 356 kr

39 474 kr

2 864 kr

2 864 kr

2 864 kr

0 kr

0 kr

0 kr

FÖRSKOLA 3 - 5 ÅR 15 h
Undervisning
Pedagogisk material
Elevhälsa
Måltider

9 269 kr

9 269 kr

9 269 kr

Lokalkostnader

5 248 kr

18 204 kr

18 204 kr

Administration

1 911 kr

2 094 kr

Mervärdeskatt

3 936 kr

Grundbelopp (avrundat)

53 230 kr

69 540 kr

71 910 kr

Jämfört med förra året

2 310 kr

2 960 kr

2 890 kr

Grundbelopp (2020)

50 920 kr

66 580 kr

69 020 kr
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Grundskola och förskoleklass
Elever 1-6

Elever 7-9

2020
Antal elever- budget

Kostnad 1-6

Kostnad 7-9

2020

2020

2020

Kommun Kommunal
ens skola Fr. annan kommun

770

340

46 681

22 806

16

16

970

1 073

Fr. annan kommun

16

16

-1 298

-1 496

Till annan kommun

25

65

2 028

6 078

155

70

13 330

6 938

IKE

Fristående skolor

-800

Moms

-416
5 735

Socioekonomisk tilldelning
Liten skola

500

Famn och Almaröd

800

Skolpeng Grundskola

102 929

Skolans budget 2020

100 660
-2 269

Diff
Kostnad
förskoleklass
2020

Förskoleklas
2020
Elever- budget
123

4 642

5

189

Fr. annan kommun

5

-294

Till annan kommun

5

294

Fristående skolor

22

Kommun Kommunal
ens skola Fr. annan kommun
IKE

Moms

1 371
-82

Skolpeng förskoleklass

6 119

Förskoleklass budget 2020

6 192
73

Diff
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Grundbelopp 2021, grundskola årsk 1 - 6 Tomelilla kommun
Peng/bidrag

Plats i egen
regi

Plats i friskola

Plats i annan
kommun

46 988 kr

50 884 kr

50 884 kr

4 203 kr

5 541 kr

5 541 kr

0 kr

4 879 kr

4 879 kr

GRUNDSKOLA ÅK 1-6
Undervisning
Lärverktyg
Elevhälsa
Måltider

5 885 kr

5 885 kr

5 885 kr

Lokalkostnader

3 549 kr

11 577 kr

11 577 kr

Administration

2 363 kr

2 363 kr

Mervärdeskatt

4 868 kr

0 kr

Grundbelopp (avrundat)

60 620 kr

86 000 kr

81 130 kr

Jämfört med förra året

3 450 kr

5 100 kr

4 810 kr

Grundbelopp (2020)

57 170 kr

80 900 kr

76 320 kr

Plats i egen
regi

Plats i friskola

Plats i annan
kommun

50 093 kr

56 209 kr

56 209 kr

5 661 kr

7 000 kr

7 000 kr

0 kr

4 783 kr

4 783 kr

Grundbelopp 2021, grundskola årsk 7 - 9 Tomelilla kommun
Peng/bidrag
GRUNDSKOLA ÅK 7 - 9
Undervisning
Lärverktyg
Elevhälsa
Måltider

5 899 kr

5 899 kr

5 899 kr

Lokalkostnader

5 424 kr

16 894 kr

16 894 kr

2 724 kr

2 724 kr

Administration
Mervärdeskatt

5 611 kr

Grundbelopp (avrundat)

67 080 kr

99 120 kr

93 510 kr

Jämfört med förra året

1 270 kr

1 800 kr

1 700 kr

Grundbelopp (2020)

65 810 kr

97 320 kr

91 810 kr
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Grundbelopp 2021, förskoleklass Tomelilla kommun
Peng/bidrag

Plats i egen
regi

Plats i friskola

Plats i annan
kommun

25 703 kr

29 485 kr

29 485 kr

1 780 kr

3 119 kr

3 119 kr

0 kr

4 879 kr

4 879 kr

FÖRSKOLEKLASS
Undervisning
Lärverktyg
Elevhälsa
Måltider

5 885 kr

5 885 kr

5 885 kr

Lokalkostnader

4 368 kr

13 720 kr

13 720 kr

Administration

1 713 kr

1 713 kr

Mervärdeskatt

3 528 kr

Grundbelopp (avrundat)

37 740 kr

62 330 kr

58 800 kr

Jämfört med förra året

2 580 kr

4 380 kr

4 130 kr

Grundbelopp (2020)

35 160 kr

57 950 kr

54 670 kr

Fritidshem
Barn 6-9 år

Barn 10-12 år

Kostnad 6-9

Kostnad 10-12

2021

2021

2021

2021

Antal barn- budget
360

70

8 930

1 506

6

4

149

86

Fr. annan kommun

6

4

-215

-130

Till annan kommun

16

5

574

162

Fristående skolor

85

44

2 596

1 186

-156

-71

Kommun Kommunal
ens skola Fr. annan kommun
IKE

Moms

Skolpeng Fritidshem

14 617

Fritidshem budget 2020

16 032
1 415

Diff
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Grundbelopp 2021, fritidshem Tomelilla kommun
Plats i egen
regi

Plats i friskola

Plats i annan
kommun

20 960 kr

16 345 kr

23 176 kr

950 kr

950 kr

950 kr

0 kr

0 kr

0 kr

2 073 kr

2 073 kr

2 073 kr

821 kr

8 607 kr

8 607 kr

Administration

839 kr

1 044 kr

Mervärdeskatt

1 729 kr

Peng/bidrag
FRITIDSHEM 6 - 9 ÅR
Undervisning
Lärverktyg
Elevhälsa
Måltider
Lokalkostnader

Grundbelopp (avrundat)

24 800 kr

30 540 kr

35 850 kr

Jämfört med förra året

-1 830 kr

-1 430 kr

-1 210 kr

26 630 kr

31 970 kr

37 060 kr

Plats i egen
regi

Plats i friskola

Plats i annan
kommun

17 677 kr

13 061 kr

19 892 kr

950 kr

950 kr

950 kr

0 kr

0 kr

0 kr

2 073 kr

2 073 kr

2 073 kr

821 kr

8 607 kr

8 607 kr

741 kr

946 kr

Grundbelopp (2020)

Peng/bidrag
FRITIDSHEM 10 - 12 ÅR
Undervisning
Lärverktyg
Elevhälsa
Måltider
Lokalkostnader
Administration
Mervärdeskatt

1 526 kr

Grundbelopp (avrundat)

21 520 kr

26 960 kr

32 470 kr

Jämfört med förra året

-1 970 kr

-1 580 kr

-1 350 kr

23 490 kr

28 540 kr

33 820 kr

Grundbelopp (2020)

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

Verksamhet
Förskola
Pedagogisk omsorg
Grundskola
Förskoleklass
Fritidshem
Totalt:

Budget 2021
Kostnad 2021
68 175
67 370
592
585
100 660
102 929
6 192
6 119
16 032
14 617
191 652
191 621
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Differens
805
7
-2 269
73
1 415
31

Familjenämndens utbildningsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
14 oktober 2021

Fnuu § 42

Dnr FN 2021/95

Antal elever per huvudman gymnasiet
2021
Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till
familjenämnden
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsverksamheten ska enligt sitt årshjul informera familjenämnden
om vilken huvudman som gymnasieungdomarna fullgör sin skolgång hos.
Ekonomiska konsekvenser
Uppföljning av gymnasieelever är viktigt för att visa på trender inom utbildning och
hjälpa elever till rätt utbildning.
Barnperspektivet
Att kunna välja en utbildning utifrån sitt intresse är av vikt för framtida studier.
Miljöperspektivet
Förvaltningen kan inte se att det har någon påverkan på miljön.

Förvaltningens förslag till beslut

Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, biträdande skolchef Ulrika Ahrlin, handlingsid: Fn 2021.3307.
Antal elever per huvudman gymnasieplaceringar 2021, handlingsid: Fn 2021.3306.
_________
Beslutet skickas till:
Familjenämnden

Justerandes sign
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Enhet
Bollerups Naturbruksgymnasium
Bollerups Naturbruksgymnasium
Bollerups Naturbruksgymnasium
Bollerups Naturbruksgymnasium
Bollerups Naturbruksgymnasium
Bollerups Naturbruksgymnasium
Carl Engströmgymnasiet
Gamlebygymnasiet
Gymnasieskolan Spyken Lund
Gymnasieskolan Spyken Lund
Hedda Anderssongymnasiet
Hedda Anderssongymnasiet
Hvilan Utbildning Åkarp
Jämtlands gymnasium Åre
Katedralskolan Lund
Katedralskolan Lund
Ljud & Bildskolan Kristianstad
Ljud & Bildskolan Kristianstad
Ljud & Bildskolan Kristianstad
Ljud & Bildskolan Kristianstad
Lunds dans- och musikalgymnasium
Malenagymnasiet RO1
Malenagymnasiet RO1
Malenagymnasiet RO1
Malenagymnasiet RO1
Malenagymnasiet RO1
Malenagymnasiet RO1
Malenagymnasiet RO1
Malenagymnasiet RO1
Malenagymnasiet RO1
Malenagymnasiet RO1
Malenagymnasiet RO1
Malenagymnasiet RO1
Malenagymnasiet RO1
Malenagymnasiet RO1
Malenagymnasiet RO1
Nils Holgerssongymnasium
Nils Holgerssongymnasium

Antal
elever på
enheten Program
6
NBHAT
NBLAN
NBLAN
NBLAN
NBLAN
NBHAT
1
BFPEA000N
1
NBLAN
2
ESEST
HU
2
EK
EK
1
NBDJR
1
FTSNOV0R
2
IB
SA
4
TEDES
TEDES
ESBIL
ESBIL
1
ESMUS
14
BAANL
BAANL
BAANL
BAANL
BAANL
FTTRA
FTTRA
FTTRA
FTTRA
FTTRA
FTTRA
FTTRA
FTTRA
IMVFT
BAANL
2
BAANL
FTTRA

ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK 1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1

Program klartext
Naturbruksprogrammet; Hästhållning (gäller för elever som börjar efter 2021-06-30)
Naturbruksprogrammet, Lantbruk
Naturbruksprogrammet, Lantbruk
Naturbruksprogrammet, Lantbruk
Naturbruksprogrammet, Lantbruk
Naturbruksprogrammet; Hästhållning (gäller för elever som börjar efter 2021-06-30)
Barn- och fritidsprogrammet; Pedagogiskt och socialt arbete (gäller för elever som börjar efter 2021-06-30) (Nationellt godkänd idrottsutbildning)
Naturbruksprogrammet, Lantbruk
Estetiska programmet, Estetik och media
Humanistiska programmet, år 1
Ekonomiprogrammet, år 1
Ekonomiprogrammet, år 1
Naturbruksprogrammet; Djurvård (gäller för elever som börjar efter 2021-06-30)
Fordons- och transportprogrammet, Särskild variant, snöfordon (riksrekryterande)
International Baccaleurate
Samhällsvetenskapsprogrammet, år 1
Teknikprogrammet, Design och produktutveckling
Teknikprogrammet, Design och produktutveckling
Estetiska programmet, Bild och formgivning
Estetiska programmet, Bild och formgivning
Estetiska programmet, Musik
Bygg- och anläggningsprogrammet, Anläggningsfordon
Bygg- och anläggningsprogrammet, Anläggningsfordon
Bygg- och anläggningsprogrammet, Anläggningsfordon
Bygg- och anläggningsprogrammet, Anläggningsfordon
Bygg- och anläggningsprogrammet, Anläggningsfordon
Fordons- och transportprogrammet, Transport
Fordons- och transportprogrammet, Transport
Fordons- och transportprogrammet, Transport
Fordons- och transportprogrammet, Transport
Fordons- och transportprogrammet, Transport
Fordons- och transportprogrammet, Transport
Fordons- och transportprogrammet, Transport
Fordons- och transportprogrammet, Transport
Introduktionsprogram; Programinriktat val; mot Fordons- och transportprogrammet
Bygg- och anläggningsprogrammet, Anläggningsfordon
Bygg- och anläggningsprogrammet, Anläggningsfordon
Fordons- och transportprogrammet, Transport
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Nova Academy
Nova Academy
Nova Academy
Nova Academy
Nova Academy
Nova Academy
Nova Academy
Nova Academy
Nova Academy
Nova Academy
Nova Academy
Nova Academy
Nova Academy
NTI gymnasiet i Lund
Parkgymnasiet
Parkgymnasiet O4
Parkgymnasiet O4
Parkgymnasiet O4
Parkgymnasiet O4
Parkgymnasiet O4
Parkgymnasiet O4
Parkgymnasiet O4
Parkgymnasiet O4
Parkgymnasiet O4
Parkgymnasiet O4
Parkgymnasiet O4
Parkgymnasiet O4
Parkgymnasiet O4
Parkgymnasiet O4
Parkgymnasiet O4
Parkgymnasiet O4
Parkgymnasiet O4
Parkgymnasiet O4
Parkgymnasiet O4
Parkgymnasiet O4
Parkgymnasiet O4GS
Parkgymnasiet O5
Parkgymnasiet O5
Parkgymnasiet O5
Parkgymnasiet O5
Parkgymnasiet O5
Parkgymnasiet O5
Parkgymnasiet O5
Parkgymnasiet O5
Parkgymnasiet O5
Parkgymnasiet O5
Parkgymnasiet O5
Parkgymnasiet O5
Parkgymnasiet O5
Parkgymnasiet O5
Parkgymnasiet O5
Parkgymnasiet O5
Parkgymnasiet O5
Parkgymnasiet O5
Parkgymnasiet O5
Parkgymnasiet O5

13

1
42

EKEKO
NANAT
NANAT
NANAT
NANAT
NANAT
SABET
SABET
SABET
SAMED
SAMED
NANAT
IMVEK
TEINF
IMA
IMA
IMA
IMA
IMA
IMA
IMS
IMS
IMYBA
IMYFT
IMYFT
IMYHA
IMA
IMA
IMYHA
IMYHA
IMA
IMYHA
IMS
IMYFT
IMA
IAIND
BA
BA
EE
EE
RL
BA
BA
BA
BA
EE
EE
EE
EE
EE
FT
FT
EE
EE
BA
HVFRS

ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1

Ekonomiprogrammet, Ekonomi
Naturvetenskapsprogrammet, Naturvetenskap
Naturvetenskapsprogrammet, Naturvetenskap
Naturvetenskapsprogrammet, Naturvetenskap
Naturvetenskapsprogrammet, Naturvetenskap
Naturvetenskapsprogrammet, Naturvetenskap
Samhällsvetenskapsprogrammet, Beteendevetenskap
Samhällsvetenskapsprogrammet, Beteendevetenskap
Samhällsvetenskapsprogrammet, Beteendevetenskap
Samhällsvetenskapsprogrammet, Medier, information och kommunikation
Samhällsvetenskapsprogrammet, Medier, information och kommunikation
Naturvetenskapsprogrammet, Naturvetenskap
Introduktionsprogram; Programinriktat val; mot Ekonomiprogrammet
Teknikprogrammet, Informations- och medieteknik
Introduktionsprogram; Individuellt alternativ
Introduktionsprogram; Individuellt alternativ
Introduktionsprogram; Individuellt alternativ
Introduktionsprogram; Individuellt alternativ
Introduktionsprogram; Individuellt alternativ
Introduktionsprogram; Individuellt alternativ
Introduktionsprogram; Språkintroduktion
Introduktionsprogram; Språkintroduktion
Introduktionsprogram; Yrkesintroduktion; mot Bygg- och anläggningsprogrammet
Introduktionsprogram; Yrkesintroduktion; mot Fordons- och transportprogrammet
Introduktionsprogram; Yrkesintroduktion; mot Fordons- och transportprogrammet
Introduktionsprogram; Yrkesintroduktion; mot Handels- och administrationsprogrammet
Introduktionsprogram; Individuellt alternativ
Introduktionsprogram; Individuellt alternativ
Introduktionsprogram; Yrkesintroduktion; mot Handels- och administrationsprogrammet
Introduktionsprogram; Yrkesintroduktion; mot Handels- och administrationsprogrammet
Introduktionsprogram; Individuellt alternativ
Introduktionsprogram; Yrkesintroduktion; mot Handels- och administrationsprogrammet
Introduktionsprogram; Språkintroduktion
Introduktionsprogram; Yrkesintroduktion; mot Fordons- och transportprogrammet
Introduktionsprogram; Individuellt alternativ
#SAKNAS!
Bygg- och anläggningsprogrammet, år 1
Bygg- och anläggningsprogrammet, år 1
El- och energiprogrammet, år 1
El- och energiprogrammet, år 1
Restaurang- och livsmedelsprogrammet, år 1
Bygg- och anläggningsprogrammet, år 1
Bygg- och anläggningsprogrammet, år 1
Bygg- och anläggningsprogrammet, år 1
Bygg- och anläggningsprogrammet, år 1
El- och energiprogrammet, år 1
El- och energiprogrammet, år 1
El- och energiprogrammet, år 1
El- och energiprogrammet, år 1
El- och energiprogrammet, år 1
Fordons- och transportprogrammet, år 1
Fordons- och transportprogrammet, år 1
El- och energiprogrammet, år 1
El- och energiprogrammet, år 1
Bygg- och anläggningsprogrammet, år 1
Hantverksprogrammet; Frisör, barberare och hår- och makeupstylist (gäller för elever som börjar efter 2021-06-30)

51

PEAB-skolan Malmö
Praktiska Malmö Limhamn
Praktiska Ystad
Praktiska Ystad
Praktiska Ystad
Praktiska Ystad
Praktiska Ystad
Praktiska Ystad
Praktiska Ystad
Praktiska Ystad
Praktiska Ystad
Praktiska Ystad
Rekarnegymnasiet Eskilstuna kommun
Svalöfs gymnasium
Ystad Fria Läroverk
Ystad Fria Läroverk
Ystad Fria Läroverk
Ystad Fria Läroverk
Ystad Fria Läroverk
Ystad Fria Läroverk
Ystad Fria Läroverk
Ystad Fria Läroverk
Ystad Fria Läroverk
Ystad Fria Läroverk
Ystad Fria Läroverk
Ystad Fria Läroverk
Önnestadsgymnasiet
Önnestadsgymnasiet
Österlengymnasiet
Österlengymnasiet
Österlengymnasiet
Österlengymnasiet
Österlengymnasiet gymnasiesär
Österport
Österport, Område 6
Österport, Område 6
Österport, Område 6
Österport, Område 6
Österport, Område 6
Österport, Område 6
Österport, Område 6
Österport, Område 6
Österport, Område 6
Österport, Område 6
Österport, Område 6
Österport, Område 6
Österportgymnasiet O1
Österportgymnasiet O1
Österportgymnasiet O1
Österportgymnasiet O1
Österportgymnasiet O1
Österportgymnasiet O1
Österportgymnasiet O1
Österportgymnasiet O1
Österportgymnasiet O1
Österportgymnasiet O1
Österportgymnasiet O2

1
1
10

1
1
12

2
4

1
48

IMVBA
EEELT
EEELT
IMVHV
IMVVO
IMYHV
IMYVO
IMYVO
VF
VF
IMVVO
IMVBA
BF
NBLAN
EKEKO
EKEKO
EKEKO
EKEKO
HAHAN
HAHAN
RLBAG
RLBAG
RLBAG
RLBAG
HAHAN
EEDAT
NBDJR
NBDJR
BFPEA0L
HAHAN0L
RLKOK0L
IMVRL0L
IAIND
HAHAN
HAHAN
HAHAN
HAHAN
HAHAN
EK
EK
EK
EK
EK
EK
EK
EK
VOVAR
VOVAR
VOVAR
VOVAR
BF
BF000000N
VOVAR
NBDJU
NBDJU
BF000000N
TE

ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK 1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1

Introduktionsprogram; Programinriktat val; mot Bygg- och anläggningsprogrammet
El- och energiprogrammet, Elteknik
El- och energiprogrammet, Elteknik
Introduktionsprogram; Programinriktat val; mot Hantverksprogrammet
Introduktionsprogram; Programinriktat val; mot Vård- och omsorgsprogrammet
Introduktionsprogram; Yrkesintroduktion; mot Hantverksprogrammet
Introduktionsprogram; Yrkesintroduktion; mot Vård- och omsorgsprogrammet
Introduktionsprogram; Yrkesintroduktion; mot Vård- och omsorgsprogrammet
VVS- och fastighetsprogrammet, år 1
VVS- och fastighetsprogrammet, år 1
Introduktionsprogram; Programinriktat val; mot Vård- och omsorgsprogrammet
Introduktionsprogram; Programinriktat val; mot Bygg- och anläggningsprogrammet
Barn- och fritidsprogrammet, år 1
Naturbruksprogrammet, Lantbruk
Ekonomiprogrammet, Ekonomi
Ekonomiprogrammet, Ekonomi
Ekonomiprogrammet, Ekonomi
Ekonomiprogrammet, Ekonomi
Handels- och administrationsprogrammet, Handel och service
Handels- och administrationsprogrammet, Handel och service
Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Bageri och konditori
Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Bageri och konditori
Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Bageri och konditori
Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Bageri och konditori
Handels- och administrationsprogrammet, Handel och service
El- och energiprogrammet, Dator- och kommunikationsteknik
Naturbruksprogrammet; Djurvård (gäller för elever som börjar efter 2021-06-30)
Naturbruksprogrammet; Djurvård (gäller för elever som börjar efter 2021-06-30)
Barn- och fritidsprogrammet; Pedagogiskt och socialt arbete, lärling (gäller för elever som börjar efter 2021-06-30)
Handels- och administrationsprogrammet, Handel och service, lärling
Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Kök och servering, lärling
Introduktionsprogram; Programinriktat val; mot Restaurang- och livsmedelsprogrammet, lärlingsliknande utbildning
#SAKNAS!
Handels- och administrationsprogrammet, Handel och service
Handels- och administrationsprogrammet, Handel och service
Handels- och administrationsprogrammet, Handel och service
Handels- och administrationsprogrammet, Handel och service
Handels- och administrationsprogrammet, Handel och service
Ekonomiprogrammet, år 1
Ekonomiprogrammet, år 1
Ekonomiprogrammet, år 1
Ekonomiprogrammet, år 1
Ekonomiprogrammet, år 1
Ekonomiprogrammet, år 1
Ekonomiprogrammet, år 1
Ekonomiprogrammet, år 1
Vård- och omsorgsprogrammet,
Vård- och omsorgsprogrammet,
Vård- och omsorgsprogrammet,
Vård- och omsorgsprogrammet,
Barn- och fritidsprogrammet, år 1
Barn- och fritidsprogrammet (Nationellt godkänd idrottsutbildning)
Vård- och omsorgsprogrammet,
Naturbruksprogrammet, Djur
Naturbruksprogrammet, Djur
Barn- och fritidsprogrammet (Nationellt godkänd idrottsutbildning)
Teknikprogrammet, år 1
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Österportgymnasiet O2
Österportgymnasiet O2
Österportgymnasiet O2
Österportgymnasiet O2
Österportgymnasiet O2
Österportgymnasiet O2
Österportgymnasiet O2
Österportgymnasiet O2
Österportgymnasiet O2
Österportgymnasiet O2
Österportgymnasiet O2
Österportgymnasiet O2
Österportgymnasiet O2
Österportgymnasiet O2
Österportgymnasiet O2
Österportgymnasiet O2
Österportgymnasiet O3
Österportgymnasiet O3
Österportgymnasiet O3
Österportgymnasiet O3
Österportgymnasiet O3
Österportgymnasiet O3
Österportgymnasiet O3
Österportgymnasiet O3

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
ESEST
ESMUS
ESMUS
SA
SA
SA
IMVES
ESMUS

ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1
ÅK1

Naturvetenskapsprogrammet, år 1
Naturvetenskapsprogrammet, år 1
Naturvetenskapsprogrammet, år 1
Naturvetenskapsprogrammet, år 1
Naturvetenskapsprogrammet, år 1
Naturvetenskapsprogrammet, år 1
Naturvetenskapsprogrammet, år 1
Naturvetenskapsprogrammet, år 1
Naturvetenskapsprogrammet, år 1
Naturvetenskapsprogrammet, år 1
Naturvetenskapsprogrammet, år 1
Naturvetenskapsprogrammet, år 1
Naturvetenskapsprogrammet, år 1
Naturvetenskapsprogrammet, år 1
Naturvetenskapsprogrammet, år 1
Naturvetenskapsprogrammet, år 1
Estetiska programmet, Estetik och media
Estetiska programmet, Musik
Estetiska programmet, Musik
Samhällsvetenskapsprogrammet, år 1
Samhällsvetenskapsprogrammet, år 1
Samhällsvetenskapsprogrammet, år 1
Introduktionsprogram; Programinriktat val; mot Estetiska programmet
Estetiska programmet, Musik
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Enhet
Antal elever på enheten
Bollerups Naturbruksgymnasium
11
Bollerups Naturbruksgymnasium
Bollerups Naturbruksgymnasium
Bollerups Naturbruksgymnasium
Bollerups Naturbruksgymnasium
Bollerups Naturbruksgymnasium
Bollerups Naturbruksgymnasium
Bollerups Naturbruksgymnasium
Bollerups Naturbruksgymnasium
Bollerups Naturbruksgymnasium
Bollerups Naturbruksgymnasium
Cybergymnasiet Malmö
1
Drottning Blankas Gymn. Lund
1
Drottning Blankas Gymn. Malmö Söderport
1
Drottning Blankas Gymnasieskola Kristianstad
3
Drottning Blankas Gymnasieskola Kristianstad
Drottning Blankas Gymnasieskola Kristianstad
Gymnasieskolan Spyken Lund
1
Hedda Anderssongymnasiet
1
Hvilan Gymnasium Lund
1
Katedralskolan Lund
1
KLARA Teoretiska Gymnasium Malmö
1
Ljud & Bildskolan Kristianstad
1
Ljud & Bildskolan Lund
1
Lunds dans- och musikalgymnasium
1
Malenagymnasiet RO1
13
Malenagymnasiet RO1
Malenagymnasiet RO1
Malenagymnasiet RO1
Malenagymnasiet RO1
Malenagymnasiet RO1
Malenagymnasiet RO1
Malenagymnasiet RO1
Malenagymnasiet RO1
Malenagymnasiet RO1
Malenagymnasiet RO1
Malenagymnasiet RO1
Malenagymnasiet RO1
Naturbruksgymnasiet i Blekinge
1
Nils Holgerssongymnasium
1
Nova Academy
5
Nova Academy
Nova Academy
Nova Academy
Nova Academy

Program
IMYNB
IMYNB
NBLAN
NBLAN
NBLAN
NBLAN
NBLAN
NBLAN
NBLAN
NBLAN
SKSKO
SABET
EK
HVSTY
SA
SA
VOVAR
NANAT
TETEK
EK
IB
EK
TEDES
ESBIL
ESDAN0S-20
BAANL
FTTRA
FTTRA
FTTRA
FTTRA
FTTRA
FTTRA
FTTRA
FTTRA
FTTRA
FTTRA
IMVFT
FTTRA
IMVNB
FTTRA
ESTEA0S
NANAT
SAMED
SAMED
SAMED

ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2

Program klartext
Introduktionsprogram; Yrkesintroduktion; mot Naturbruksprogrammet
Introduktionsprogram; Yrkesintroduktion; mot Naturbruksprogrammet
Naturbruksprogrammet, Lantbruk
Naturbruksprogrammet, Lantbruk
Naturbruksprogrammet, Lantbruk
Naturbruksprogrammet, Lantbruk
Naturbruksprogrammet, Lantbruk
Naturbruksprogrammet, Lantbruk
Naturbruksprogrammet, Lantbruk
Naturbruksprogrammet, Lantbruk
Gysär
Samhällsvetenskapsprogrammet, Beteendevetenskap
Ekonomiprogrammet, år 1
Hantverksprogrammet, Övriga hantverk, hår- och makeupstylist
Samhällsvetenskapsprogrammet, år 1
Samhällsvetenskapsprogrammet, år 1
Vård- och omsorgsprogrammet,
Naturvetenskapsprogrammet, Naturvetenskap
Teknikprogrammet, Teknikvetenskap
Ekonomiprogrammet, år 1
International Baccaleurate
Ekonomiprogrammet, år 1
Teknikprogrammet, Design och produktutveckling
Estetiska programmet, Bild och formgivning
Bygg- och anläggningsprogrammet, Anläggningsfordon
Fordons- och transportprogrammet, Transport
Fordons- och transportprogrammet, Transport
Fordons- och transportprogrammet, Transport
Fordons- och transportprogrammet, Transport
Fordons- och transportprogrammet, Transport
Fordons- och transportprogrammet, Transport
Fordons- och transportprogrammet, Transport
Fordons- och transportprogrammet, Transport
Fordons- och transportprogrammet, Transport
Fordons- och transportprogrammet, Transport
Introduktionsprogram; Programinriktat val; mot Fordons- och transportprogrammet
Fordons- och transportprogrammet, Transport
Introduktionsprogram; Programinriktat val; mot Naturbruksprogrammet
Fordons- och transportprogrammet, Transport
Estetiska programmet; Teater (spetsutbildning)
Naturvetenskapsprogrammet, Naturvetenskap
Samhällsvetenskapsprogrammet, Medier, information och kommunikation
Samhällsvetenskapsprogrammet, Medier, information och kommunikation
Samhällsvetenskapsprogrammet, Medier, information och kommunikation
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Parkgymnasiet
Parkgymnasiet O4
Parkgymnasiet O4
Parkgymnasiet O4
Parkgymnasiet O4
Parkgymnasiet O4
Parkgymnasiet O4
Parkgymnasiet O4
Parkgymnasiet O4
Parkgymnasiet O4
Parkgymnasiet O4
Parkgymnasiet O4GS
Parkgymnasiet O4GS
Parkgymnasiet O4GS
Parkgymnasiet O5
Parkgymnasiet O5
Parkgymnasiet O5
Parkgymnasiet O5
Parkgymnasiet O5
Parkgymnasiet O5
Parkgymnasiet O5
Parkgymnasiet O5
Parkgymnasiet O5
Parkgymnasiet O5
Parkgymnasiet O5
Parkgymnasiet O5
Parkgymnasiet O5
Parkgymnasiet O5
Polhemskolan Lund
Polhemskolan Lund

27

2

IMA
IMA
IMA
IMYBA
IMYBA
IMYBA
IMYFT
IMYHA
IMYVO
IMYVO
IMS
HRHOT
IAIND
IAIND
HVFRI
EEDAT
EEELT
EEELT
FTPER
FTPER
FTPER
IMVFT
IMVFT
BAHUS0L
BAHUS0L
BAHUS0L
BAHUS0L
BAHUS0L
EKEKO
SABET

ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2

Introduktionsprogram; Individuellt alternativ
Introduktionsprogram; Individuellt alternativ
Introduktionsprogram; Individuellt alternativ
Introduktionsprogram; Yrkesintroduktion; mot Bygg- och anläggningsprogrammet
Introduktionsprogram; Yrkesintroduktion; mot Bygg- och anläggningsprogrammet
Introduktionsprogram; Yrkesintroduktion; mot Bygg- och anläggningsprogrammet
Introduktionsprogram; Yrkesintroduktion; mot Fordons- och transportprogrammet
Introduktionsprogram; Yrkesintroduktion; mot Handels- och administrationsprogrammet
Introduktionsprogram; Yrkesintroduktion; mot Vård- och omsorgsprogrammet
Introduktionsprogram; Yrkesintroduktion; mot Vård- och omsorgsprogrammet
Introduktionsprogram; Språkintroduktion
#SAKNAS!
#SAKNAS!
#SAKNAS!
Hantverksprogrammet, Frisör
El- och energiprogrammet, Dator- och kommunikationsteknik
El- och energiprogrammet, Elteknik
El- och energiprogrammet, Elteknik
Fordons- och transportprogrammet, Personbil
Fordons- och transportprogrammet, Personbil
Fordons- och transportprogrammet, Personbil
Introduktionsprogram; Programinriktat val; mot Fordons- och transportprogrammet
Introduktionsprogram; Programinriktat val; mot Fordons- och transportprogrammet
Bygg- och anläggningsprogrammet, Husbyggnad, lärling
Bygg- och anläggningsprogrammet, Husbyggnad, lärling
Bygg- och anläggningsprogrammet, Husbyggnad, lärling
Bygg- och anläggningsprogrammet, Husbyggnad, lärling
Bygg- och anläggningsprogrammet, Husbyggnad, lärling
Ekonomiprogrammet, Ekonomi
Samhällsvetenskapsprogrammet, Beteendevetenskap
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Praktiska Ystad
Praktiska Ystad
Praktiska Ystad
Praktiska Ystad
Praktiska Ystad
Praktiska Ystad
Praktiska Ystad
Praktiska Ystad
Praktiska Ystad
Praktiska Ystad
Praktiska Ystad
Praktiska Ystad
ProCivitas Privata Gymnasium Malmö
Thoren Business School Malmö
Thoren innovation school Malmö
Wendesgymnasiet 52
Ystad Fria Läroverk
Ystad Fria Läroverk
Ystad Fria Läroverk
Ystad Fria Läroverk
Ystad Fria Läroverk
Ystad Fria Läroverk
Ystad Fria Läroverk
Ystad Fria Läroverk
Ystad Fria Läroverk
Ystad Fria Läroverk
Ystad Fria Läroverk
Ystad Fria Läroverk
Ystad Fria Läroverk
Önnestadsgymnasiet
Önnestadsgymnasiet
Österlengymnasiet
Österlengymnasiet
Österportskolan
Österport, Område 6
Österport, Område 6
Österport, Område 6
Österport, Område 6
Österport, Område 6
Österport, Område 6
Österport, Område 6
Österport, Område 6
Österport, Område 6
Österportgymnasiet O1
Österportgymnasiet O1
Österportgymnasiet O1
Österportgymnasiet O1
Österportgymnasiet O1
Österportgymnasiet O1
Österportgymnasiet O1
Österportgymnasiet O1

12

1
1
1
1
13

2
2
41

BAMAL0L
HVSTY
HVSTY0L
IMVBA0L
IMVHV
VFFAS0L
VFVVS0L
VOVAR0L
VOVAR
IMYVO0L
HVSTY0L
BAHUS0L
EKEKO
EK
EEDAT
VFVVS
EEDAT
EEDAT
HAHAN
HAHAN
HAHAN
IMVEK
IMVEK
IMVRL
IMVSA
SABET
SABET
SABET
IMVSA
NBDJU
NBDJU
BFPED0L
VOVAR0L
EKEKO
EKEKO
EKEKO
EKEKO
EKEKO
EKEKO000N
HAHAN
HAHAN
HAHAN
HAHAN
BFFRI
BFFRI
BFFRI
BFFRI
BFPED
BFPED
NBDJU
VOVAR

ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2

Bygg- och anläggningsprogrammet, Måleri, lärling
Hantverksprogrammet, Övriga hantverk, hår- och makeupstylist
Hantverksprogrammet, Övriga hantverk, hår- och makeupstylist, lärling
Introduktionsprogram; Programinriktat val; mot Bygg- och anläggningsprogrammet, lärlingsliknande utbildning
Introduktionsprogram; Programinriktat val; mot Hantverksprogrammet
VVS- och fastighetsprogrammet, Fastighet, lärling
VVS- och fastighetsprogrammet, VVS, lärling
Vård- och omsorgsprogrammet, lärling
Vård- och omsorgsprogrammet,
Introduktionsprogram; Yrkesintroduktion; mot Vård- och omsorgsprogrammet,lärlingsliknande utbildning
Hantverksprogrammet, Övriga hantverk, hår- och makeupstylist, lärling
Bygg- och anläggningsprogrammet, Husbyggnad, lärling
Ekonomiprogrammet, Ekonomi
Ekonomiprogrammet, år 1
El- och energiprogrammet, Dator- och kommunikationsteknik
VVS- och fastighetsprogrammet, VVS
El- och energiprogrammet, Dator- och kommunikationsteknik
El- och energiprogrammet, Dator- och kommunikationsteknik
Handels- och administrationsprogrammet, Handel och service
Handels- och administrationsprogrammet, Handel och service
Handels- och administrationsprogrammet, Handel och service
Introduktionsprogram; Programinriktat val; mot Ekonomiprogrammet
Introduktionsprogram; Programinriktat val; mot Ekonomiprogrammet
Introduktionsprogram; Programinriktat val; mot Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Introduktionsprogram; Programinriktat val; mot Samhällsvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet, Beteendevetenskap
Samhällsvetenskapsprogrammet, Beteendevetenskap
Samhällsvetenskapsprogrammet, Beteendevetenskap
Introduktionsprogram; Programinriktat val; mot Samhällsvetenskapsprogrammet
Naturbruksprogrammet, Djur
Naturbruksprogrammet, Djur
Barn- och fritidsprogrammet, Pedagogiskt arbete, lärling
Vård- och omsorgsprogrammet, lärling
Ekonomiprogrammet, Ekonomi
Ekonomiprogrammet, Ekonomi
Ekonomiprogrammet, Ekonomi
Ekonomiprogrammet, Ekonomi
Ekonomiprogrammet, Ekonomi
Ekonomiprogrammet; Ekonomi (Nationellt godkänd idrottsutbildning)
Handels- och administrationsprogrammet, Handel och service
Handels- och administrationsprogrammet, Handel och service
Handels- och administrationsprogrammet, Handel och service
Handels- och administrationsprogrammet, Handel och service
Barn- och fritidsprogrammet, Fritid och hälsa
Barn- och fritidsprogrammet, Fritid och hälsa
Barn- och fritidsprogrammet, Fritid och hälsa
Barn- och fritidsprogrammet, Fritid och hälsa
Barn- och fritidsprogrammet, Pedagogiskt arbete
Barn- och fritidsprogrammet, Pedagogiskt arbete
Naturbruksprogrammet, Djur
Vård- och omsorgsprogrammet,
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Österportgymnasiet O1
Österportgymnasiet O2
Österportgymnasiet O2
Österportgymnasiet O2
Österportgymnasiet O2
Österportgymnasiet O2
Österportgymnasiet O2
Österportgymnasiet O2
Österportgymnasiet O2
Österportgymnasiet O2
Österportgymnasiet O2
Österportgymnasiet O2
Österportgymnasiet O2
Österportgymnasiet O3
Österportgymnasiet O3
Österportgymnasiet O3
Österportgymnasiet O3
Österportgymnasiet O3
Österportgymnasiet O3
Österportgymnasiet O3
Österportgymnasiet O3
Österportgymnasiet O3
Österportgymnasiet O3
Österänggymnasiet 63
Österänggymnasiet 64

2

BFFRI
NANAS
NANAT
TEDES
TEDES
TEDES
TEDES
TEDES
TEINF
TEINF
TEINF
NANAT
NANAS
ESMUS
ESMUS
ESMUS
SABET
SABET
SABET
SABET
SAMED
SAMED
SAMED
TEDES000N
SASAM

ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2
ÅK2

Barn- och fritidsprogrammet, Fritid och hälsa
Naturvetenskapsprogrammet, Naturvetenskap och samhälle
Naturvetenskapsprogrammet, Naturvetenskap
Teknikprogrammet, Design och produktutveckling
Teknikprogrammet, Design och produktutveckling
Teknikprogrammet, Design och produktutveckling
Teknikprogrammet, Design och produktutveckling
Teknikprogrammet, Design och produktutveckling
Teknikprogrammet, Informations- och medieteknik
Teknikprogrammet, Informations- och medieteknik
Teknikprogrammet, Informations- och medieteknik
Naturvetenskapsprogrammet, Naturvetenskap
Naturvetenskapsprogrammet, Naturvetenskap och samhälle
Estetiska programmet, Musik
Estetiska programmet, Musik
Estetiska programmet, Musik
Samhällsvetenskapsprogrammet, Beteendevetenskap
Samhällsvetenskapsprogrammet, Beteendevetenskap
Samhällsvetenskapsprogrammet, Beteendevetenskap
Samhällsvetenskapsprogrammet, Beteendevetenskap
Samhällsvetenskapsprogrammet, Medier, information och kommunikation
Samhällsvetenskapsprogrammet, Medier, information och kommunikation
Samhällsvetenskapsprogrammet, Medier, information och kommunikation
Teknikprogrammet; Design och produktutveckling (Nationellt godkänd idrottsutbildning)
Samhällsvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskap
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Enhet
Bollerups Naturbruksgymnasium
Bollerups Naturbruksgymnasium
Bollerups Naturbruksgymnasium
Bollerups Naturbruksgymnasium
Bollerups Naturbruksgymnasium
Cultura Gymnasium, Helsingborg
Drottning Blankas Gymn. Malmö Söderport
Drottning Blankas Gymn. Malmö Söderport
Gymnasieskolan Vipan Lund
Gymnasiesärskolan Vipan
Jensen Gymnasium Malmö
Katedralskolan Lund
Ljud & Bildskolan Lund
Lunds dans- och musikalgymnasium
Lunds dans- och musikalgymnasium
Lundsbergs skola
Malenagymnasiet RO1
Malenagymnasiet RO1
Malenagymnasiet RO1
Malenagymnasiet RO1
Malenagymnasiet RO1
Malenagymnasiet RO1
Malenagymnasiet RO1
Malenagymnasiet RO1
Malenagymnasiet RO1
Malmö Restaurangskola
Nova Academy
Nova Academy
Nova Academy
Nova Academy
Nova Academy
Nova Academy
Parkgymnasiet O4
Parkgymnasiet O4
Parkgymnasiet O4
Parkgymnasiet O4
Parkgymnasiet O4
Parkgymnasiet O4
Parkgymnasiet O4
Parkgymnasiet O4
Parkgymnasiet O4
Parkgymnasiet O4
Parkgymnasiet O4
Parkgymnasiet O4
Parkgymnasiet O5
Parkgymnasiet O5
Parkgymnasiet O5
Parkgymnasiet O5
Parkgymnasiet O5
Parkgymnasiet O5
Parkgymnasiet O5
Parkgymnasiet O5
Parkgymnasiet O5
Parkgymnasiet O5
Parkgymnasiet O5

Antal elever på
enheten
5

1
2
1
1
1
1
1
2
1
9

1
6

23

Program
NBDJU
NBDJU
NBDJUV0R-2
NBLAN
NBLAN
SASAM
HVSTY
HVSTY
VOVAR
AHADM
EKEKO
NANAT
ESBIL
ESMUS0S
ESMUS0S
EKEKO
BAANL
BAANL
BAANL
FTTRA
FTTRA
FTTRA
FTTRA
FTTRA
FTTRA
RLKOK
EKEKO
EKEKO
ESTEA0S
ESTEA0S
NANAT
SABET
IMA
IMYFT
IMYFT
IMYFT
IMYHA
IMYHA
IMYHA
IMYNB
IMYNB
IMYNB
IMYVO
IMYBA
EEELT
EEELT
EEELT
FTLAS
FTPER
HVFRI
HVSTY
EEELT
EEELT
BAHUS0L
BAMAR0L

ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3

Program klartext
Naturbruksprogrammet, Djur
Naturbruksprogrammet, Djur
Naturbruksprogrammet, Lantbruk
Naturbruksprogrammet, Lantbruk
Samhällsvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskap
Hantverksprogrammet, Övriga hantverk, hår- och makeupstylist
Hantverksprogrammet, Övriga hantverk, hår- och makeupstylist
Vård- och omsorgsprogrammet,
Ekonomiprogrammet, Ekonomi
Naturvetenskapsprogrammet, Naturvetenskap
Estetiska programmet, Bild och formgivning
Estetiska programmet, Musik, (spetsutbildning)
Estetiska programmet, Musik, (spetsutbildning)
Ekonomiprogrammet, Ekonomi
Bygg- och anläggningsprogrammet, Anläggningsfordon
Bygg- och anläggningsprogrammet, Anläggningsfordon
Bygg- och anläggningsprogrammet, Anläggningsfordon
Fordons- och transportprogrammet, Transport
Fordons- och transportprogrammet, Transport
Fordons- och transportprogrammet, Transport
Fordons- och transportprogrammet, Transport
Fordons- och transportprogrammet, Transport
Fordons- och transportprogrammet, Transport
Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Kök och servering
Ekonomiprogrammet, Ekonomi
Ekonomiprogrammet, Ekonomi
Estetiska programmet; Teater (spetsutbildning)
Estetiska programmet; Teater (spetsutbildning)
Naturvetenskapsprogrammet, Naturvetenskap
Samhällsvetenskapsprogrammet, Beteendevetenskap
Introduktionsprogram; Individuellt alternativ
Introduktionsprogram; Yrkesintroduktion; mot Fordons- och transportprogrammet
Introduktionsprogram; Yrkesintroduktion; mot Fordons- och transportprogrammet
Introduktionsprogram; Yrkesintroduktion; mot Fordons- och transportprogrammet
Introduktionsprogram; Yrkesintroduktion; mot Handels- och administrationsprogrammet
Introduktionsprogram; Yrkesintroduktion; mot Handels- och administrationsprogrammet
Introduktionsprogram; Yrkesintroduktion; mot Handels- och administrationsprogrammet
Introduktionsprogram; Yrkesintroduktion; mot Naturbruksprogrammet
Introduktionsprogram; Yrkesintroduktion; mot Naturbruksprogrammet
Introduktionsprogram; Yrkesintroduktion; mot Naturbruksprogrammet
Introduktionsprogram; Yrkesintroduktion; mot Vård- och omsorgsprogrammet
Introduktionsprogram; Yrkesintroduktion; mot Bygg- och anläggningsprogrammet
El- och energiprogrammet, Elteknik
El- och energiprogrammet, Elteknik
El- och energiprogrammet, Elteknik
Fordons- och transportprogrammet, Lastbil och mobila maskiner
Fordons- och transportprogrammet, Personbil
Hantverksprogrammet, Frisör
Hantverksprogrammet, Övriga hantverk, hår- och makeupstylist
El- och energiprogrammet, Elteknik
El- och energiprogrammet, Elteknik
Bygg- och anläggningsprogrammet, Husbyggnad, lärling
Bygg- och anläggningsprogrammet, Mark och anläggning, lärling
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Praktiska Gymnasiet Kristianstad
Praktiska Ystad
Praktiska Ystad
Praktiska Ystad
Praktiska Ystad
Praktiska Ystad
Praktiska Ystad
Praktiska Ystad
Praktiska Ystad
Praktiska Ystad
Praktiska Ystad
Realgymnasiet Lund
Rytmus Malmö
Segragymnasiet Östra Ljungby
Söderportgymnasiet 31
Söderportgymnasiet 32
Söderportgymnasiet 32
Söderslättsgymnasiet
Thoren innovation school Malmö
Wendesgymnasiet 51
Wendesgymnasiet 52
Wendesgymnasiet 52
Ystad Fria Läroverk
Ystad Fria Läroverk
Ystad Fria Läroverk
Ystad Fria Läroverk
Ystad Fria Läroverk
Ystad Fria Läroverk
Ystad Fria Läroverk
Ystad Fria Läroverk
Ystad Fria Läroverk
Ystad Fria Läroverk
Ystad Fria Läroverk
Ystad Fria Läroverk
Ystad Fria Läroverk
Ystad Fria Läroverk
Önnestadsgymnasiet
Önnestadsgymnasiet
Önnestadsgymnasiet
Önnestadsgymnasiet
Önnestadsgymnasiet
Österlengymnasiet
Österlengymnasiet
Österlengymnasiet
Österlengymnasiet
Österlengymnasiet
Ö+A105:A142sterport, Område 6

1
10

1
1
1
3

1
1
3

14

5

FTPER
VOVAR0L
VOVAR0L
BAMAR0L
EEELT0L
IMVHV0L
IMVHV0L
VOVAR
VOVAR0L
VOVAR0L
VOVAR0L
HT
ESMUS
NBLAN
SABET
EKJUR
IMVBF
EKEKO000N
NA
BAPLA
FTTRA
FTTRA
EKEKO
EKEKO
EKEKO
HVFLO
IMVHA
IMVSA
SABET
SABET
SABET
SABET
IMVHV
SABET
SABET
EKEKO
NBDJU
NBLAN
NBLAN
NBLAN
NBSKO
BFPED0L
EEELT
RLKOK0L
RLKOK0L
HAHAN0L
EKEKO

ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3

Fordons- och transportprogrammet, Personbil
Vård- och omsorgsprogrammet, lärling
Vård- och omsorgsprogrammet, lärling
Bygg- och anläggningsprogrammet, Mark och anläggning, lärling
El- och energiprogrammet, Elteknik, lärling
Introduktionsprogram; Programinriktat val; mot Hantverksprogrammet, lärlingsliknande utbildning
Introduktionsprogram; Programinriktat val; mot Hantverksprogrammet, lärlingsliknande utbildning
Vård- och omsorgsprogrammet,
Vård- och omsorgsprogrammet, lärling
Vård- och omsorgsprogrammet, lärling
Vård- och omsorgsprogrammet, lärling
Hotell- och turismprogrammet, år 1
Estetiska programmet, Musik
Naturbruksprogrammet, Lantbruk
Samhällsvetenskapsprogrammet, Beteendevetenskap
Ekonomiprogrammet, Juridik
Introduktionsprogram; Programinriktat val; mot Barn- och fritidsprogrammet
Ekonomiprogrammet; Ekonomi (Nationellt godkänd idrottsutbildning)
Naturvetenskapsprogrammet, år 1
Bygg- och anläggningsprogrammet, Plåtslageri
Fordons- och transportprogrammet, Transport
Fordons- och transportprogrammet, Transport
Ekonomiprogrammet, Ekonomi
Ekonomiprogrammet, Ekonomi
Ekonomiprogrammet, Ekonomi
Hantverksprogrammet, Florist
Introduktionsprogram; Programinriktat val; mot Handels- och administrationsprogrammet
Introduktionsprogram; Programinriktat val; mot Samhällsvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet, Beteendevetenskap
Samhällsvetenskapsprogrammet, Beteendevetenskap
Samhällsvetenskapsprogrammet, Beteendevetenskap
Samhällsvetenskapsprogrammet, Beteendevetenskap
Introduktionsprogram; Programinriktat val; mot Hantverksprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet, Beteendevetenskap
Samhällsvetenskapsprogrammet, Beteendevetenskap
Ekonomiprogrammet, Ekonomi
Naturbruksprogrammet, Djur
Naturbruksprogrammet, Lantbruk
Naturbruksprogrammet, Lantbruk
Naturbruksprogrammet, Lantbruk
Naturbruksprogrammet, Skog
Barn- och fritidsprogrammet, Pedagogiskt arbete, lärling
El- och energiprogrammet, Elteknik
Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Kök och servering, lärling
Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Kök och servering, lärling
Handels- och administrationsprogrammet, Handel och service, lärling
Ekonomiprogrammet, Ekonomi
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Österport, Område 6
Österport, Område 6
Österport, Område 6
Österport, Område 6
Österport, Område 6
Österport, Område 6
Österport, Område 6
Österportgymnasiet O1
Österportgymnasiet O1
Österportgymnasiet O1
Österportgymnasiet O1
Österportgymnasiet O1
Österportgymnasiet O1
Österportgymnasiet O1
Österportgymnasiet O1
Österportgymnasiet O1
Österportgymnasiet O1
Österportgymnasiet O1
Österportgymnasiet O1
Österportgymnasiet O2
Österportgymnasiet O2
Österportgymnasiet O2
Österportgymnasiet O2
Österportgymnasiet O2
Österportgymnasiet O2
Österportgymnasiet O2
Österportgymnasiet O2
Österportgymnasiet O3
Österportgymnasiet O3
Österportgymnasiet O3
Österportgymnasiet O3
Österportgymnasiet O3
Österportgymnasiet O3
Österportgymnasiet O3
Österportgymnasiet O3
Österportgymnasiet O3
Österportgymnasiet O3
Österänggymnasiet 62
Bollerups Naturbruksgymnasium
Österlengymnasiet gymnasiesär
Parkgymnasiet O4GS
Parkgymnasiet O4GS
Parkgymnasiet O4GS
Parkgymnasiet O4GS
Parkgymnasiet O4GS

37

1

EKEKO
EKEKO
EKEKO
HAHAN
HAHAN
HAHAN
EKEKO
BFPED
BFPED
BFPED
BFPED
BFPED
NBDJU00R
NBDJU00R
VOVAR
VOVAR
VOVAR
VOVAR0L
VOVAR0L
NANAS
NANAT
NANAT
NANAT
NANAT
NANAT
TEDES
TEINF
ESEST
ESMUS
ESMUS
ESMUS
SABET
SABET
SABET
SABET
SABET
SASAM
EEELT
1 SKSKO
1 AHADM
5 AHADM
FAFAS
FAFAS
FGFOR
HRHOT

ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3
ÅK3

Ekonomiprogrammet, Ekonomi
Ekonomiprogrammet, Ekonomi
Ekonomiprogrammet, Ekonomi
Handels- och administrationsprogrammet, Handel och service
Handels- och administrationsprogrammet, Handel och service
Handels- och administrationsprogrammet, Handel och service
Ekonomiprogrammet, Ekonomi
Barn- och fritidsprogrammet, Pedagogiskt arbete
Barn- och fritidsprogrammet, Pedagogiskt arbete
Barn- och fritidsprogrammet, Pedagogiskt arbete
Barn- och fritidsprogrammet, Pedagogiskt arbete
Barn- och fritidsprogrammet, Pedagogiskt arbete
Naturbruksprogrammet, Djur (riksrekryterande)
Naturbruksprogrammet, Djur (riksrekryterande)
Vård- och omsorgsprogrammet,
Vård- och omsorgsprogrammet,
Vård- och omsorgsprogrammet,
Vård- och omsorgsprogrammet, lärling
Vård- och omsorgsprogrammet, lärling
Naturvetenskapsprogrammet, Naturvetenskap och samhälle
Naturvetenskapsprogrammet, Naturvetenskap
Naturvetenskapsprogrammet, Naturvetenskap
Naturvetenskapsprogrammet, Naturvetenskap
Naturvetenskapsprogrammet, Naturvetenskap
Naturvetenskapsprogrammet, Naturvetenskap
Teknikprogrammet, Design och produktutveckling
Teknikprogrammet, Informations- och medieteknik
Estetiska programmet, Estetik och media
Estetiska programmet, Musik
Estetiska programmet, Musik
Estetiska programmet, Musik
Samhällsvetenskapsprogrammet, Beteendevetenskap
Samhällsvetenskapsprogrammet, Beteendevetenskap
Samhällsvetenskapsprogrammet, Beteendevetenskap
Samhällsvetenskapsprogrammet, Beteendevetenskap
Samhällsvetenskapsprogrammet, Beteendevetenskap
Samhällsvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskap
El- och energiprogrammet, Elteknik

ÅK4
ÅK4
ÅK4
ÅK4
ÅK4
ÅK4
ÅK4
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Familjenämndens utbildningsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
14 oktober 2021

Fnuu § 41

Dnr FN 2021/88

Linjelagd skolskjuts
Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till
familjenämnden

Familjenämnden beslutar ställa sig bakom förvaltningens utredning och skickar den
vidare till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera ärendet till familjenämnden för
utredning av förutsättningarna för linjelagd skolskjuts och att återrapport till
utskottet ska ske i november 2021. Beslutsunderlaget är en powerpointpresentation
från Östra Göinge, handlingsid FN 2021.3283.
Ekonomiska konsekvenser
Redovisas i rapporten.
Barnperspektivet
Redovisas i rapporten.
Miljöperspektivet
Redovisas i rapporten.
Uppföljning
Skolskjutsen i nuvarande form följs upp kontinuerligt två gånger om året.

Förvaltningens förslag till beslut

Familjenämnden beslutar ställa sig bakom förvaltningens utredning och skickar den
vidare till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, biträdande skolchef Ulrika Ahrlin, handlingsid: Fn 2021.3309.
Beslut – Ksau § 123/2021 Linjelagd skolskjuts, handlingsid, Fn 2021.2470.

Justerandes sign
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Familjenämndens utbildningsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
14 oktober 2021

§ 41 forts.
Kollektiv Linjelagd skolskjuts presentation Ö Göinge kommun_2, handlingsid: Fn
2021.3283.
Linjelagd skolskjuts – utredning BoU, handlingsid: Fn 2021.3308.

Tidigare behandling
Ksau § 123/2021:

Kommunstyrelsens arbetsutkott beslutar remittera ärendet till familjenämnden för
utredning av förutsättningarna för linjelagd skolskjuts och att återrapport till
utskottet ska ske i november 2021.
_________
Beslutet skickas till:
Familjenämnden

Justerandes sign
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Linjelagd skolskjuts
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera ärendet till familjenämnden för utredning av
förutsättningarna för linjelagd skolskjuts och att återrapport till utskottet ska ske i november 2021.
Beslutsunderlaget är en powerpointpresentation från Östra Göinge, handlingsid FN 2021.3283.
Utredningar kring skolskjuts är alltid komplexa då Tomelilla kommun inte beslutar i samtliga frågor
kring infrastrukturen i kommunen. Trafikverkets uppdrag kring infrastrukturplaneringen för vägtrafik,
järnvägstrafik och cykelvägar påverkar och även Region Skånes trafikförsörjningsprogram för Skåne
2020–2030, gällande busslinjer och hållplatser. Andra verksamheter i Tomelilla kommun till exempel
samhällsbyggnadsnämnden kan ha påverkan på skolskjutsarna. Detta gör att Barn- och
utbildningsverksamhetens utredning av förutsättningarna inte kommer att ge en komplett bild.
Förändringen i Östra Göinge förbereddes under flera år och kommunen skrev inför sin förändring
bland annat ett samverkansavtal med Skånetrafiken för att diskutera hållplatser och dragning av
linjer. Sådana samarbeten med Regionen och Trafikverket skulle vara nödvändiga, för att genomföra
förändringen och ge en bild av hur linjelagd skolskjuts skulle kunna hanteras.
Transportsektorn är i en stor omställning där vi inte vet hur snabbt självkörande fordon och andra
innovativa mobilitetslösningar får fäste i samhället. Kanske ser vi annorlunda på skolskjutsen inom
ett par år där vi kanske ser lösningar som ligger utanför Trafikverket och Region Skåne, där
privatpersoner erbjuder elever skolskjuts i bilpooler eller skolskjutsarna öppnas upp för allmänheten
som service för de som bor i de delar av kommunen där kollektivtrafiken inte når.
Förutsättningar för linjelagd skolskjuts är unika för varje kommun genom kommunens geografiska
utbredning, kollektivtrafikens dragning och skolorganisationen. Utredningen är en ögonblicksbild
över hur det ser ut idag, utifrån var eleverna är bosatta just nu. Redan nästa läsår är eleverna bosatta
på annat sätt, vilket förändrar behov av till exempel hållplatser.
Det är därför inte möjligt att ge ett korrekt svar som speglar framtiden. Andra aspekter som behöver
vägas in vid beslut är vilken servicenivå kommunen önskar ge till sina medborgare och vilka
perspektiv man väljer att låta väga tyngst.
Barn- och utbildningsverksamheten har begränsat utredningen till årskurs 7-9 (efter Östra Göinges
modell) med anledning av att årskurs f-3 elever anses för unga att åka linjelagd buss till skolan och
eftersom årskurs 4-6 går på samma skolor som f-3 utesluter vi även de eleverna. Även
grundsärskolan utesluts, då de elevernas behov inte anses kunna tillgodoses i kollektivtrafiken.
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Nuläge
Nedan finns en illustration över skolskjutsens nuvarande linjer och hållplatser (till vänster) och den
linjelagda kollektivtrafiken och dess hållplatser (till höger).

I Tomelilla finns följande linjelagda turer med hållplatser i kommunen som kan ta elever in till
tätorten, Kastanjeskolan, på morgonen.
Pågatåg Smedstorp -Tomelilla st - anländer 8.08
Skånetrafikens nr 5 Smedstorp- Lunnarp- Tomelilla- Svampakorset- Ramsåsa- Tomelilla st
Följer väg 11 anländer 7.51
Skånetrafikens nr 4/Regionsbuss 337 Brösarp- Eljaröd- Fågeltofta- Skåne Tranås -Svampakorset –
Tomelilla st
Följer väg 19 anländer 7.43
Regionsbuss 337 Allevad – Benestad kyrka- Tomelilla station
Anländer 8.09
Regionsbuss 337/338 Norrbo – Tryde Eke - Tomelilla station
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Anländer 8.10
Regionsbuss 579 Ekerödskorset – Onslunda brännor – Bokehill- Onslunda busstation- SpjutsstorpSälshög – Tomelilla st anländer 8.08
Kastanjeskolan börjar idag sin undervisning kl 8.00, att ändra starttid, till 8.20, skulle påverka
skolskjutsarna för årskurs f-6 då de skolskjutsar som trots allt blir nödvändiga ska fortsätta ut till
byskolorna.
Eventuella fördelar med linjelagd skolskjuts
•
•
•

•
•
•
•

Mindre stök på bussarna/tågen då eleverna åker med andra resenärer.
För elever som bor nära en kollektivtrafikens hållplatser kan det innebära att de åker senare
på morgonen.
Om Tomelilla kommun beslutar att låta ge eleverna inte bara skolbiljett utan ungdomsbiljett
kan eleverna åka hem på kvällarna (och på helgerna) efter till exempel efter fritidsaktiviteter.
Dock kan det bli svårt för de elever som får matarbuss till hållplatserna. De kommer inte ha
den möjligheten.
Inga extra kostnader för tåg, -bussbiljett vid studiebesök.
Underlättande för elever med växelvist boende där den ena vårdnadshavaren inte bor i
Tomelilla kommun.
Tidigare erfarenheter för elever att resa med kollektivtrafik.
Utökat underlag för kollektivtrafiken.

Eventuella nackdelar med linjelagd skolskjuts
•

•
•
•
•

När eleverna kommer att gå av och på bussarna/tåget på Tomelilla station och sedan ha en
gångsträcka till Kastanjeskolan kan detta innebära mer stök och att elever blir utsatta för
kränkningar på buss-, tåg-, gångsträckan och att skolan i lägre grad upptäcker detta då
kontakten med busschaufförerna minskar.
Att åka samma tur som vuxna varje dag kan leda till att kontakter knyts som inte är
gynnsamma för eleverna.
Både väg 11 och 19 är mycket trafikerade och saknar i sträckor vägren, att låta 13-16-åringar
gå längre sträckor än idag längs vägarna för att nå hållplatser kan innebära risk.
Att elever blir tvungna att korsa väg 11 och 19 i större utsträckning än idag kan innebära risk.
Matarbussen (som till viss del kommer behöva köra elever till kollektivtrafikens hållplatser
eftersom kollektivtrafiken hållplatser ligger med för långt mellanrum) kommer behöva köra
samma sträcka som kollektivtrafiken för att hämta upp eventuella elever som har för långt till
hållplatsen. Ur miljösynpunkt kan detta bli en försämring.
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Om behoven för eleverna är liknande idag
130 elever åker idag skolskjuts i årskurs 7–9. Med linjelagd skolskjuts skulle det hända följande för
dem (tåget är inte med räknat på grund av att eleverna blir sena då):
Cirka 10 elever får tydligt kortare busstid.
14 får längre till hållplats.
23 elever behöver korsa väg 11.
32 elever behöver åka matarbuss till kollektivtrafiken.
43 elever kan ta kollektivtrafiken utan matarbuss.
10 elever behöver skolskjuts eftersom ingen kollektivtrafik finns.
32 elever kan ta Regionsbuss 579 (blir sena till skolan eller behöver skolskjuts).
11 elever behöver åka matarbuss till Regionsbuss 579 (blir sena till skolan eller behöver skolskjuts).
2 elever kan ta Regionsbuss 337 och 338 (blir då sena till skolan eller behöver skolskjuts).

Kostnader
Tomelilla kommuns skolskjutsavtal gäller till 2023-07-31 med möjlighet till förlängning 2+2 år.
Beroende på hur ovanstående hanteras kan nästa skolskjutsupphandling minskas i omfång med, om
det vore idag, 76 elever. Upphandlingen var av ett värde av 6 749 000 kr per läsår enligt avtal (2019)
då antal elever som är skolskjutsberättigade är 545 elever i Tomelilla kommun.
Som jämförelse kostade 2019 en skolbiljett 6550 kr per elev och läsår. Det är viktigt att komma ihåg
att eleverna som åker matarbussar även kommer behöva skolbiljett.
Eventuellt skulle ett nära samarbete med Trafikverket och Region Skåne kunna förändra dragning av
linjer och placering av hållplatser. Utbyggnad av cykelvägar skulle också kunna minska behov av
skolskjuts eller matarbuss särskilt vid väg 11 och 19.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
23 juni 2021

Ksau § 123

Dnr KS 2021/124

Linjelagd skolskjuts
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutkott beslutar remittera ärendet till familjenämnden för
utredning av förutsättningarna för linjelagd skolskjuts och att återrapport till
utskottet ska ske i november 2021.

Ärendebeskrivning

Frågan om linjelagd skolskjuts diskuteras.

Beslutsunderlag

Kollektiv Linjelagd skolskjuts presentation Ö Göinge kommun, handlingsid: Ks
2021.2395.

Förslag till beslut under sammanträdet

Ordföranden yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar ärendet till
familjenämnden för utredning av förutsättningarna för linjelagd skolskjuts och att
återrapport ska ske i november 2021.

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsens arbetsutskott
beslutar enligt Leif Sandbergs (C) yrkande.
_________
Beslutet skickas till:
Familjenämnden

Justerandes sign
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Samordning kollektivtrafik

Östra Göinges modell för samordning av linjelagd trafik och skolskjuts

68

Syfte och effekter med samordning
Möjlighet till flexiblare skolschema.
Lättare att genomföra studiebesök mm.
Utökad möjlighet vid val av skola.
Underlättande för elever med växelvist
boende.
• Bättre möjlighet för elever när det gäller
tillgång till fritidsaktiviteter.
• Tidigare erfarenhet för elever att resa
med kollektivtrafik.
• Utökat underlag för kollektivtrafiken.

•
•
•
•
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Trafikstrategi – En strategi för ett
hållbart resande - 2017
• Ur ett tillväxt- och
utvecklingsperspektiv är
kollektivtrafiken ett viktigt
medel för att skapa en
långsiktig hållbar utveckling
och är en självklar del av
resandet i ett hållbart samhälle.
En konkurrenskraftig
kollektivtrafik måste erbjuda
snabbhet, enkelhet, bra
information och attraktiva
fordon.
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Utgångsläge
• Översyn av linjetrafiken 2011-12
üFärre linjer
üKoncentration till starka stråk
üNya resecentra
üSuperbusskoncept
• Översyn av skolskjutsverksamhet 2012
üEgen upphandling
üTydligare regelverk
üÖversyn linjestruktur
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Skolskjutsprojektet 2013 - 18
• 2013

üNytt skolskjutsreglemente
üStrikt tolkning av reglementet
üTydliga påstigningsplatser - i
första hand linjetrafikens
üPlanering för framtida
samordning med linjetrafiken
üUpphandling; sänkta kostnader
med 3 miljoner
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Skolskjutsprojektet 2013 - 18
• 2018
üNy upphandling
üÅk 7 – 9 överförs till linjelagd
trafik
üKompletteras med upphandlad
trafik för åk 1 – 6 + vissa elever åk
7-9
üSamtliga elever åk 7 – 9 erhåller
skolkort för resor i hela Skåne
üEkonomiskt neutralt
üGymnasieelever erhåller också
skolkort för hela Skåne
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Skolskjutsprojektet 2013 - 18
• Höstterminen 2018
üBeslut i kommunfullmäktige 2017
üPlanering i god tid
üNära samarbete i Trepart;
kommunen, Skånetrafiken och
Bergkvara Buss
üTidig planering med
högstadieskolorna
üÖversyn skolschema
üInformation till lärare, målsmän
och elever
üPositiv uppstart
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Skolskjutsprojektet 2013 - 18
• Erfarenheter
üEkonomiskt utfall stämmer
üHög elevnöjdhet
üMycket få klagomål
üÖkat resande på de linjelagda
linjerna
üFörenklad hantering av skolkort
från 2019
üGenomförandet har följt strategin
från 2013
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Syfte och effekter med samordning
Möjlighet till flexiblare skolschema.
Lättare att genomföra studiebesök mm.
Utökad möjlighet vid val av skola.
Underlättande för elever med växelvist
boende.
• Bättre möjlighet för elever när det gäller
tillgång till fritidsaktiviteter.
• Tidigare erfarenhet för elever att resa
med kollektivtrafik.
• Utökat underlag för kollektivtrafiken.

•
•
•
•
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Tommy Johansson

Utredare – SPU (strategisk planering och utredning)
tommy.johansson@ostragoinge.se
0709-53 60 18
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Familjenämnden

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

Diarienummer: FN 2021/83
Datum 15 oktober 2021

Vuxenutbildning
Förvaltningens förslag till beslut

Familjenämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen om fortsatt arbete för en
vuxenutbildning i samverkan mellan kommunerna Ystad, Sjöbo, Simrishamn och
Skurup.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade i samband med uppföljning av tertialrapport 1 att
förvaltningen utreder olika möjligheter gällande vuxenutbildning. Förvaltningen har
tagit fram en rapport där olika alternativ presenteras och värderas. Vidare innehåller
rapporten fakta och bakgrundbeskrivningar. Kommunstyrelsen beslutade att
utredningen ska redovisas för styrelsen och familjenämnden.
Ekonomiska konsekvenser
Vuxenutbildning är ett strategiskt viktigt verktyg med stark koppling till kommunens
ekonomi på längre sikt. En effektivt organiserad vuxenutbildning med hög kvalité är
avgörande för kommunens tillväxtmöjligheter.
Barnperspektivet
Ej direkt aktuellt i föreliggande ärende
Miljöperspektivet
Ej direkt aktuellt i föreliggande ärende

tomelilla.se
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se
Tomelilla kommun, Familjenämnden centralt/övergripande, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, skolchef Johan Holmqvist, 2021-10-21.
Uppdrag från kommunstyrelsen avseende vuxenutbildning, handlingsid: Fn
2021.3443.
Ks § 54/2021 Tertialrapport 1 2021 för Tomelilla kommun, handlingsid: Fn
2021.2327.
Familjenämnden centralt/övergripande

Johan Holmqvist
Skolchef
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

2 (2)
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Vuxenutbildning, Tomelilla kommun
I samband med uppföljningen av tertialrapport 1 fick förvaltningen i uppdrag att;
”Analysera och lämna förslag till möjliga samarbeten eller upphandling inom vuxenutbildning.
Redovisas till familjenämnden och kommunstyrelsen under 2021.”
Förvaltningen har tolkat uppdraget som en förutsättningslös utredning med brett anslag. En
utredning som ska kunna ligga till grund för strategiska beslut gällande vuxenutbildning
framgent.
Bakgrund
Vuxenutbildningen har för många kommuner en central del i att skapa tillväxt, sysselsättning och
kompetensförsörjning. På individnivå, för kommuninvånarna, är vuxenutbildningen en möjlighet
till ökad utbildning, yrkesväxling och självförsörjning. Målgruppen för vuxenutbildning är mycket
bred och heterogen. Föreliggande utredningen tar sikte på kommunal vuxenutbildning, populärt
benämnt Komvux, dvs utbildningsformer reglerade i skollagens 20 kapitel. Yrkeshögskola,
folkhögskola och andra utbildningar för vuxna som inte regleras i skollagen utelämnas.
Folkhögskola kommer dock att omnämnas i rollen som vuxenutbildningsanordnare för
utbildning i svenska för invandrare (SFI).
Vuxenutbildningen har i närtid genomgått en hel del förändringar avseende såväl finansiering
som vilka som har rätt att deltaga i vuxenutbildning. Vuxenutbildningen är kanske också den
utbildningsform som är mest påverkad av statliga finansieringsbeslut. Vuxenutbildningens
omfattning och innehåll är till betydande delar påverkat av vilka statsbidrag och vilka särskilda
satsningar som regering och riksdag beslutar om.
Lite slarvigt kan man dela in vuxenutbildningen i två delar utifrån ett deltagarperspektiv;
Rättighetsutbildningar – dvs där sökande har en individuell rättighet att deltaga i
vuxenutbildning, respektive utbildningar där denna individuella rätt inte föreligger.
Rätten till utbildning har succesivt breddats och satsningar liknande dem som gjordes i slutet på
90-talet/början 2000-talet, det som då benämndes kunskapslyftet har repriserats de senaste femsex åren och en betydande rätt till vuxenutbildning är nu rådande. Alla som saknar kunskaper
motsvarande grundskola (vuxenutbildning på grundläggande nivå), alla som saknar
grundläggande och/eller särskild behörighet till högskola/universitet/yrkeshögskola
(vuxenutbildning på gymnasial nivå), alla som saknar grundläggande kunskaper i svenska
(svenska för invandrare) samt alla vuxna med en intellektuell funktionsnedsättning (särskild
utbildning för vuxna) har rätt att deltaga i vuxenutbildning. I enlighet med
medfinansieringsprincipen har staten kompenserat kommunerna för det succesivt ökade
1

80

2021-10-04
åtagandet gällande vuxenutbildning, dvs att fler fått rätt att deltaga, i det generella statsbidraget. I
skrivande stund är det främst gymnasial yrkesvuxutbildning där kommuner kan neka studerande
att deltaga, denna utbildningsform är inte en rättighet för kommuninvånarna.
Tomelilla kommun har ingen vuxenutbildning i egen regi men är tvungna att tillhandahålla
vuxenutbildning. För närvarande och sedan tid tillbaka löser Tomelilla kommun detta genom ett
samverkansavtal med Ystad kommun. Samverkansavtalet ger Ystad kommun rollen som
huvudman för Tomelilla kommuns vuxenutbildning, Tomelilla kommun har rollen som
hemkommun. Det är vanligt förekommande att mindre kommuner tecknar samverkansavtal för
hela eller delar av vuxenutbildningen med andra kommuner. Det är också tämligen vanligt att
kommuner går samman i olika konstellationer för gemensamma lösningar avseende
vuxenutbildning, exempelvis vuxenutbildningsförbund.
Utöver möjligheterna att bedriva vuxenutbildning i egen regi, i samverkan med annan
kommun/andra kommuner/regionen, ger skollagen möjligheter att handla upp vuxenutbildning
– överlämna uppgiften på entreprenad, huvudmannaskapet är dock kvar i upphandlande
kommun.
För vuxenutbildning, SFI, utför även folkhögskolor med betygsrätt (särskild ansökan/beslut)
utbildning. Folkhögskolor med betygsrätt i SFI har rätten att ta emot elever oavsett vilken
kommun eleverna kommer ifrån om dessa är behöriga för utbildningen. Ersättning ska lämnas av
hemkommunen motsvarande hemkommunens kostnader för utbildningen. För närvarande har
Österlen folkhögskola betygsrätt och bedriver SFI för en övervägande majoritet av Tomelillas
SFI- studerande. Övriga SFI-studerande från Tomelilla genomför sina studier hos
vuxenutbildningen i Ystad. Volymmässigt är SFI den utbildningsform inom vuxenutbildningen
som har flest studerande i Tomelilla. Antalet studerande per utbildningsform inom
vuxenutbildningen fördelar sig enligt följande:
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Utbildningsform
Särskild utbildning för vuxna
SFI egen regi på regementet
SFI på Folkhögskola
Gruv egen regi på regementet
Gruv via Hermods med
handledning på regementet
Gy allmänna ämnen egen regi på
regementet
Gy allmänna ämnen via
Hermods med handledning på
regementet
Gy vård- och omsorgsutb via
Hermods med handledning på
regementet
Gy yrkesutbildningar via
Hermods med handledning på
regementet
Gy yrkesutbildningar via andra
utbildningsanordnare
(kommuner)
Yrkes-SFI vård- och omsorg egen
regi på regementet
Äldreomsorgslyftet
Totalt

Antal studerande, Tomelilla
augusti 2021
1
17
73
7
19
4
60
19
21
24
3
20
268

3
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Av redovisade volymer framgår att det, i augusti 2021, rör sig om totalt
268 studerande (inbegriper såväl heltidsstuderande som
deltidsstuderande) från Tomelilla vid vuxenutbildningen i Ystad +
Österlens folkhögskola. Nedan ser ni hur dessa fördelas utifrån olika
parametrar:

4
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Slutsatser avseende vilka utbildningar Tomelillastuderande deltar i, ger att
majoriteten läser på antingen distans, vad gäller utbildningsformerna,
vuxenutbildning på grundläggande nivå och gymnasial nivå för
grundläggande alt särskild behörighet eller deltar i Österlens folkhögskolas
SFI. Majoriteten av elever studerar vid en rättighetsutbildning 68%, övriga
deltar i yrkesutbildning (70 %-ig finansiering via statsbidrag). I den senare
gruppen ingår även studerande inom äldreomsorgslyftet (särskild satsning
för anställd personal inom Vård-och omsorg) och studerande som läser
Yrkes-SFI.
Samarbete och uppföljning:
Under de senaste åren har samarbetet med huvudmannen för
vuxenutbildningen (Ystad) och hemkommunen (Tomelilla), utvecklats
succesivt. Regelbundna möten hålls om studerandevolymer, särskilda
satsningar (exempelvis lärcentersatsningen), kvalitetsuppföljningar och
ekonomi. Tomelilla kommun har blivit mer aktiva i samarbetet i rollen som
hemkommun. Uppföljningar på individnivå genomförs kontinuerligt där
utbildningsanordnaren, vuxenutbildningen i Ystad och Tomelilla kommun
skapar en gemensam bild och synkroniserar arbetet. Vuxenutbildningen
tillsammans med Tomelilla kommun för en gemensam dialog med
Österlens folkhögskola för att hitta optimala arbetssätt och arbetsformer.
Tomelilla kommun för även en direkt dialog på tjänstemannanivå med
Österlens folkhögskola avseende deras SFI-utbildning med uppföljning på
individnivå. I och med att Tomelilla tecknat samverkansavtal med Ystad
kommun avseende vuxenutbildning ingår Tomelilla i det SÖSKgemensamma arbetet gällande vuxenutbildning.
Vuxenutbildningsproducenterna inom SÖSK träffas regelbundet för att
stämma av och för erfarenhetsutbyte. Mer konkreta delar av samverkan
består i samsök av statsbidrag för regional yrkesvuxutbildning och
upphandling av entreprenad inom distansutbildning. I SÖSK-området
bedrivs vuxenutbildning i egen regi i samtliga kommuner, Sjöbo,
Simrishamn, Skurup och Ystad undantaget Tomelilla kommun.
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Utvecklingsområden och utmaningar
Vuxenutbildningen är som tidigare beskrivet ett viktigt område med starka
kopplingar till välfärd och tillväxt, ett strategiskt verktyg.
Vuxenutbildningen kännetecknas också av tydlig statlig intervenering.
Mängden riktade och eftersökningsbara statsbidrag till vuxenutbildningen
är betydande. Staten har vidare konstaterat att vuxenutbildningen i
grunden har starka regionala kopplingar och band. Något som återspeglas i
upplägget för en del av statsbidragen kopplade till vuxenutbildningen, där
kravet är att flera kommuner gemensamt ska ansöka om statsbidrag,
exempelvis för gymnasial yrkesvux. Staten har genom utredningar,
stasbidragskonstruktion och förordningstext skrivit fram
yrkesutbildningens regionala status. Vad gäller SÖSK-området, ett
delregionalt utbildnings- och arbetsmarknadsområde kännetecknas detta
av, i en jämförelse små kommuner, som måste samverka i
vuxenutbildningsfrågan, såväl av formella skäl, samsök av statsbidrag
exempelvis, som av strukturella skäl. Vuxenutbildningsproducerande
kommuner konkurrerar om kompetens (personal) och studerandevolymer.
Strategiska frågeställningar och värdering gällande organisering av
vuxenutbildning
Hur ska vuxenutbildningen utformas och organiseras i framtiden för
Tomelilla kommun? Nedan kommer ett antal olika scenarion/utfall att
presenteras. En värdering av de olika utfallen kommer också att göras.
Ytterst är vägvalsfrågan politisk. Tomelilla kommun är också speciellt i
avseendet att vi saknar vuxenutbildning i egen regi och slipper därigenom
vissa dimensioner i ett beslutsfattande som producerande kommuner
måste ta hänsyn till. Tänkbara huvudscenarion/utfall är:
-

Vuxenutbildning i egen regi
Upphandlad vuxenutbildning
Samverkansavtal med en kommun
Samverkansavtal med flera ingående kommuner

Vuxenutbildning i egen regi
Att bedriva utbildning i egen regi skapar goda förutsättningar för ägarskap,
inflytande och förutsägbarhet. Möjligheten att styra verksamheten ökar
likaså den naturliga insynen. För Tomelillas del saknas dock ett par viktiga
faktorer för att detta skulle kunna vara ett rimligt alternativ, kompetens
och studerandevolymer. Tomelilla kommun saknar gymnasieskola (vilkens
6

85

2021-10-04
kompetenser i grova drag motsvarar vuxenutbildningens) och det saknas
studerandevolymer. Infrastrukturen för vuxenutbildning finns inte och är
svår att bygga upp från grunden. Ser vi till studerandevolymer, augusti
2021 så finns inte heller någon ekonomisk/organisatorisk bärkraft. Grovt
uttryckt, ”Vi får ihop till en klass, bestående av alla i vuxenutbildningen
ingående utbildningsformer”. Österlens folkhögskola har som tidigare
beskrivet riksintag och kommer fortsatt att bedriva SFI-utbildning.
Upphandlad vuxenutbildning
Vuxenutbildningen är det enda område inom det obligatoriska
skolväsendet som helt kan utföras på entreprenad. Numera ges även
möjlighet att rektorsfunktionen och därigenom delar av
myndighetsutövningen ingår i entreprenaden. Upphandlande kommun
behåller dock huvudmannaskapet och de uppgifter/ansvar som följer av
detta. Mottagande och antagning är sådana delar som stannar kvar i den
kommunala organisationen. Även andra uppgifter som är riktade till
huvudmannen kvarstår i den kommunala organisationen.
Som en följd av ovanstående behöver upphandlande kommun/kommuner
en egen organisation för huvudmannaskapet exempelvis antagnings- och
uppföljningskapacitet. För att kunna skapa effektiv och ekonomiskt
fördelaktig upphandling behövs tillräckligt stora studerandevolymer. Det är
bland annat därför upphandlad distansverksamhet sker gemensamt i SÖSKområdet. Tomelilla kommun som enskilt upphandlande kommun löper
betydande risk för ofördelaktiga anbud utifrån de låga
studerandevolymerna.
Samverkansavtal med en kommun
Tomelilla kommun har som tidigare beskrivet samverkansavtal med en
kommun, Ystad kommun. De senaste två samverkansavtalen har löpt årsvis
och ett utvecklingsarbete avseende uppföljning, dialog mm är pågående.
Utmaningarna med ett samverkansavtal, att överlåta både utförande och
huvudmannaskap, är flera. Huvudmannens ambitioner och inriktningar i
huvudmannakommunen blir styrande. Eventuella satsningar beslutas och
bestäms i huvudmannakommunen. Huvudmannakommunen kan ha
politiska ambitionsnivåer som inte återfinns i hemkommunen och viceversa. Förutsägbarheten för hemkommunen och huvudmannakommunen
avseende kostnader, utbildningsutbud försvåras. Då det kommunala
budgetarbetet allt som oftast löper med liknande tidplan orsakas
komplicerade planeringsförutsättningar för såväl huvudmannakommunen
som hemkommunen.
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Fördelar med samverkansavtal är ett ökat studerandeunderlag vilket ger
stordriftsfördelar, effektivitet och ett bredare erbjudande till medborgarna.
Förutsättningar för att nå positiva effekter enligt ovan är att samverkande
kommuner tillsammans har tillräckligt stor studerandevolym.
Samverkansavtal med flera ingående kommuner
Som beskrivet i tidigare avsnitt styr staten tydligt mot mer av regional
samverkan när det kommer till kommunal vuxenutbildning. Staten likt
många kommuner ser svårigheter med ”för lokal” vuxenutbildning.
Vuxenutbildningen bör spegla naturliga arbetsmarknadsregioner och
den kompetensförsörjning dessa behöver på kort och lång sikt. När
enskilda kommuner i svag samverkan bedriver vuxenutbildning
riskeras ineffektivitet, suboptimeringsproblematik och
kvalitetsförluster.
Flera samverkande kommuner kan lättare skapa förutsättningar för en
diversifierad, effektiv vuxenutbildning, såväl i kommunal regi som
upphandlad regi. Större studerandevolymer och samverkan kring var
utbildningar ska ges samt vilka utbildningar som ska handlas upp
skapar förutsättningar för en väl avvägd vuxenutbildning med hög
kvalité och medborganytta.
Utmaningar för en vuxenutbildning i samverkan med flera ingående
kommuner liknar den för enskilda kommuner i samverkan. Svårigheter
avseende planeringsförutsättningar, förutsägbarhet och asymmetriska
ambitionsnivåer.
Rekommendation
Valet hur vuxenutbildningen ska organiseras avseende driftsform är
en strategiskt mycket viktig politisk fråga. Givetvis med olika
implikationer beroende på infrastrukturen för utbildning ser ut i de
olika kommunerna och hur de olika kommunerna valt att organisera
sin vuxenutbildning. Tomelilla kommun kan stå lite friare vid val av
inriktning, det finns ingen inre hänsyn som måste beaktas. Ingen
intern organisation som initialt berörs och inga direkta bindningar till
det övriga skolväsendet i kommunen. Tomelilla kommun står
därigenom lite friare vid val av inriktning men är samtidigt mer
sårbara än vuxenutbildningsproducerande kommuner. Tomelilla
kommun måste säkra vuxenutbildningstillgång. Uppdraget från
kommunstyrelsen ska förstås i ljuset av detta och vuxenutbildningens
roll som verktyg för tillväxt och medborgarnytta.
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Utifrån tidigare redovisade för- och nackdelar för olika
organisering/driftsformer av vuxenutbildning rekommenderar
förvaltningen att Tomelilla kommun beslutar om vidare arbete för en
vuxenutbildning i samverkan med flera kommuner. Tomelillas
geografiska läge, redan upparbetade samarbete med Simrishamn,
Ystad, Sjöbo samt Skurup gör det naturligt att det är dessa kommuner
och Tomelilla kommun som bör omfattas i fortsatt arbete kring att
ingå i samverkan om vuxenutbildning.
Frågeställningar att ta med i ett arbete om ”SÖSK-gemensam”
vuxenutbildning förväntas behandla utmaningar beskrivna gällande
kommuner i samverkan, exempelvis;
-

Hur tillser man ingående kommuners möjligheter att påverka?
Hur skapas goda planeringsförutsättningar och
förutsägbarhet?

Då frågan är en strategiskt politiskt viktig fråga är det av högsta vikt
att den lyfts inom pågående SÖSK-samarbete på politiska nivå och
tjänstemannanivå i SÖSK-fora. Som tidigare konstaterat har
vuxenutbildningsproducerande kommuner behov av att arbeta med
frågeställningen utifrån egna implikationer kopplat till den egna
kommunens organisation.
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Ks § 54

Dnr KS 2021/114

Tertialrapport 1 2021 för Tomelilla
kommun
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar godkänna tertialrapport 1 år 2021 och lägga den till
handlingarna samt ge förvaltningen följande särskilda uppdrag;


Redovisa en modellfinansiering för att göra det möjligt för byalag och
föreningsliv att bygga till exempel utegym och hundrastgård, att redovisa
under 2021 till samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen.



Stimulera till fler testbäddar, att redovisa till kommunstyrelsen före oktober
2021.



Analysera och lämna förslag till möjliga samarbeten eller upphandling inom
vuxenutbildning. Redovisas till familjenämnden och kommunstyrelsen under
2021.

Reservation

Den socialdemokratiska gruppen (Sara Anheden, Anders Throbäck, Ida Bornlykke
och Tina Bergström-Darrell) reserverar sig enligt bilaga, handlingsid: Ks 2021.2184.

Ärendebeskrivning

Enligt reglementet för ekonomistyrning, resultatutjämningsreserv och god
ekonomisk hushållning ska en förenklad tertialuppföljning för perioden januari-april
lämnas av styrelsen och nämnder. Uppföljningen ska redovisa ackumulerat
ekonomiskt resultat till och med 30 april samt prognosticerat ekonomiskt resultat för
helåret.
Prognosen för 2021 är ett resultat på 26,7 mnkr vilket är 10,0 mnkr bättre än budget.
Den största avvikelsen är förbättrade prognoser av skatteintäkter och statsbidrag.
Samhällsbyggnadsnämnden och byggnadsnämnden prognostiserar underskott på
totalt 3,2 mnkr framförallt beroende på konsultkostnader och minskade intäkter.
Den största orsaken till underskottet inom byggnadsnämnden beror på faktorer som
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bedöms vara av engångskaraktär. Familjenämnden prognostiserar ett mindre
överskott på 0,7 mnkr.
Måluppfyllelsen bedöms vara god. Avvikelserna beror framförallt på Covid 19 och
dess konsekvenser.
Den samlade bedömningen utifrån de finansiella målen och verksamhetsmålen är att
Tomelilla kommun och dess bolag har en god ekonomisk hushållning.
Riskanalyser och internkontrollplaner har beslutats av nämnderna för 2021 och
uppföljningar har skett i stort sett enligt plan. Åtgärder vid avvikelser har vidtagits.
Ekonomiska konsekvenser
Det prognostiserade resultatet innebär att de finansiella målen kommer att vara
uppfyllda.
Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv utifrån resultatet av denna uppföljning och de åtgärder som vidtagits.
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv utifrån resultatet av denna uppföljning och de åtgärder som vidtagits.
Uppföljning
Enligt fastställt reglemente kommer nästa uppföljning av mål och ekonomi att ske
per 31 augusti 2021.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att i samband
med delårsrapporten per 31 augusti redovisa vilka åtgärder nämnden vidtar för att nå
balans i budgeten samt att ge förvaltningen följande särskilda uppdrag;


Redovisa en modellfinansiering för att göra det möjligt för byalag och
föreningsliv att bygga till exempel utegym och hundrastgård, att redovisa
under 2021 till samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen.



Stimulera till fler testbäddar, att redovisa till kommunstyrelsen före oktober
2021.
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Analysera och lämna förslag till möjliga samarbeten eller upphandling inom
vuxenutbildning. Redovisas till familjenämnden och kommunstyrelsen under
2021.

Samt att godkänna tertialrapport 1 år 2021 och lägga den till handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, ekonomichef Elisabeth Wahlström, handlingsid: Ks 2021.2170
Tertialrapport 1 år 2021 Tomelilla kommun, handlingsid: Ks 2021.2169.
Tilläggsuppdrag till Tertialrapport 1 2021 Tomelilla kommun, handlingsid: Ks
2021.2152.
Tjänsteskrivelse - Tertialrapport 1 år 2021 Tomelilla kommun (reviderad),
handlingsid: Ks 2021.2171.

Förslag till beslut under sammanträdet

Per-Martin Svensson (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att uppdra till
samhällsbyggnadsnämnden att i samband med delårsrapporten per 31 augusti
redovisa vilka åtgärder nämnden vidtar för att nå balans i budgeten samt att ge
förvaltningen följande särskilda uppdrag;
•

Redovisa en modellfinansiering för att göra det möjligt för byalag och
föreningsliv att bygga till exempel utegym och hundrastgård, att redovisa
under 2021 till samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen.

•

Stimulera till fler testbäddar, att redovisa till kommunstyrelsen före oktober
2021.

•

Analysera och lämna förslag till möjliga samarbeten eller upphandling inom
vuxenutbildning. Redovisas till familjenämnden och kommunstyrelsen under
2021.

Ida Bornlykke (S) yrkar avslag på förslaget att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden
att i samband med delårsrapporten per 31 augusti redovisa vilka åtgärder nämnden
vidtar för att nå balans i budgeten.
Per-Martin Svensson (M) yrkar bifall till Ida Bornlykkes (S) förslag.
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Sara Anheden (S) yrkar avslag på Per-Martin Svenssons (M) förslag enligt p. 2
”Stimulera till fler testbäddar, att redovisa till kommunstyrelsen före oktober 2021.”

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar enligt PerMartin Svenssons (M) reviderade förslag.
Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:
Ja-röst för Per-Marin Svenssons (M) förslag.
Nej-röst för Sara Anhedens (S) förslag.

Omröstning

Med 9 ja-röster mot 4 nej-röster beslutar kommunstyrelsen enligt Per-Martin
Svenssons (M) reviderade förslag.
Ja-röster: Per-Martin Svensson (M), Leif Sandberg (C), Per Gustafsson (SD), PerOlof Örnsved (SD), Charlotte Rosdala (C), Ewa Carnbrand (M), Anders Rosengren
(SD), Christian Schanner (C) och Tobias Högborg (C).
Nej-röster: Sara Anheden (S), Anders Throbäck (S), Ida Bornlykke (S) och Tina
Bergström-Darell.
_________
Beslutet skickas till:
Kanslichef Johan Linander
Familjenämnden
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Kommundirektör Britt-Marie Börjesson

Justerandes sign

93

Familjenämndens utbildningsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
14 oktober 2021

Fnuu § 40

Dnr FN 2021/92

Remiss - Biblioteksplan för Tomelilla
kommun 2022-2026
Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till
familjenämnden

Familjenämnden beslutar yttra sig över föreslagen biblioteksplan enligt förvaltningens
förslag till yttrande.

Ärendebeskrivning

Bibliotekslagen ger att alla kommuner ska fastställa en biblioteksplan för
biblioteksverksamheten i respektive kommun. Tomelillas innevarande biblioteksplan
ska revideras och ny plan för perioden 2022–2026 ska upp till beslut i
kommunstyrelsen. Kultur och fritidsnämnden har tagit fram förslag till biblioteksplan
vilken har översänts till familjenämnden och vård-och omsorgsnämnden för
yttrande. Familjenämnden bedriver genom sina skolor, skolbibliotek, vilka omfattas
av biblioteksplanen. Skolverksamheten, genom skolbibliotekarierna Madeleine Frisk
och Isabella Ferlass Jansson, har varit delaktig vid framtagandet av biblioteksplan för
2022–2026.
Förslag till yttrande:
Biblioteksplanen är väl avvägd till innehåll och omfattning. Det är inte lätt att få in ett
så pass viktigt uppdrag med så många syften, som biblioteksverksamheten har, i
lämpligt omfång. Familjenämnden vill lyfta möjliga förtydligande och vissa
omformuleringar, mest av så kallad redaktionell karaktär. I föreslagen biblioteksplan
så formuleras det en mening om att Covid-19 pandemin tillfälligt minskat
globaliseringstrenden men samtidigt kraftigt bidragit till ökad digitalisering.
Familjenämnden menar att globaliseringstrenden är oförminskad, trots Covid-19
pandemin men att fysiska besök, möten och resor minskat. Trenden har likt annat
förflyttat sig till digitala arenor. I föreslagen biblioteksplan lyfts begreppet medie-och
informationskunnighet, MIK, såväl under avsnitt om folkbibliotek som under avsnitt
gällande skolbibliotek (sidorna 12 och 16). Vikten av att lyfta medie-,
informationskunnighet och källkritik har ökat under rådande pandemi. Möjligtvis
skulle biblioteksplanen tjäna på att lyfta dessa tre begrepp i avsnittet kring
globalisering och Covid-19 pandemin för att betona vikten av MIK-kompetens och
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källkritik. Familjenämnden menar att ett sådant framlyftande skulle öka
biblioteksplanens samstämmighet med rådande trender och tendenser.
I avsnittet ”NULÄGE” beskrivs den geografiska fördelningen av våra folkbibliotek.
En rent redaktionell/språklig ändring som kanske är på sin plats, är att våra f-6
skolor i de mindre samhällena, Brösarp, Onslunda och Smedstorp, benämns
kommunala f-6 skolor utan epitetet byskolor. Vidare kan avsnittet kring
Byavångsskolans och Lindesborgsskolans skolbibliotek behöva förtydligas. Det står
inte klart vid en läsning om de två skolbiblioteken har öppet hela skoldagen och är
betjänat av bibliotekarie på uppgivet antal timmar/veckodagar.
Familjenämnden gläder sig åt biblioteksplanens val av fokusområde, barn och unga,
särskilt i de delar som rör läsfrämjande. Att kunna läsa med god läsförståelse är en
nyckel för att lyckas med sin utbildning. Att som det beskrivs, biblioteken arbetat
fram en läsfrämjande handlingsplan, visar på en framgångsrik analys mellan
undervisningsverksamhet och biblioteksverksamhet. Skolverksamheten och de
enskilda skolorna har likt biblioteksverksamheten sett det stora behovet av tidiga läsoch skrivfrämjande åtgärder.
Med ovanstående förslag om förtydligande och redaktionella ändringar ställer sig
familjenämnden bakom föreslagen biblioteksplan.
Ekonomiska konsekvenser
Inte direkt aktuellt avseende revidering av biblioteksplan.
Barnperspektivet
Delar av biblioteksplanen skriver fram satsningar på barn-och ungas läsande.
Satsningar som ökar barn-och ungas möjlighet att lyckas.
Miljöperspektivet
En väl utbyggd (geografiskt) biblioteksverksamhet med tillgänglighet även i mindre
samhällen är hållbart ur ett ekologiskt perspektiv. Ett förverkligande av en ambitiös
biblioteksplan leder också till social hållbarhet, vilket är ett av huvudområdena i
agenda 2030
Uppföljning
Biblioteksplanen följs upp och revideras senast inför år 2026
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Förvaltningens förslag till beslut

Familjenämnden beslutar yttra sig över föreslagen biblioteksplan enligt förvaltningens
förslag till yttrande.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, skolchef Johan Holmqvist, handlingsid: Fn 2021.3303.
Kfn § 41/2021 Biblioteksplan för Tomelilla kommun 2022-2026, handlingsid: Fn
2021.2952.
Biblioteksplan för Tomelilla kommun 2022-2026_reviderad 2021-09-01, handlingsid:
Fn 2021.2953.

Tidigare behandling
Kfn § 41/2021:

Kultur- och fritidsnämnden beslutar uppdra åt förvaltningen att ta fram ett förslag till
Biblioteksplan för Tomelilla kommun 2022–2026, samt att remittera förvaltningens
förslag till familjenämnden och vård- och omsorgsnämnden för yttrande.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bilagan med förslag till biblioteksplan för
2022–2026 ska inlämnas med tydliga läshänvisningar till vilka delar i planen som har
reviderats från tidigare version.
_________
Beslutet skickas till:
Familjenämnden
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Biblioteksplan för Tomelilla kommun
2022–2026
Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar uppdra åt förvaltningen att ta fram ett förslag till
Biblioteksplan för Tomelilla kommun 2022–2026, samt att remittera förvaltningens
förslag till familjenämnden och vård- och omsorgsnämnden för yttrande.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bilagan med förslag till biblioteksplan för
2022–2026 ska inlämnas med tydliga läshänvisningar till vilka delar i planen som har
reviderats från tidigare version.

Ärendebeskrivning

Biblioteksplanen är ett politiskt styrdokument som ska ge riktlinjer och struktur för
biblioteksverksamhetens utveckling i kommunen. Biblioteksplanen omfattar visioner
och långsiktiga effektmål för biblioteksverksamheten. Biblioteksplanen ska ses som
en strategisk resurs i tillväxt- och utvecklingsarbetet inom kommunen.
Enligt bibliotekslagen (SFS 2013:801, 17 §) ska alla kommuner anta biblioteksplaner
för sin verksamhet inom biblioteksområdet [Lag (2019:961)].
Den 13 december 2016 (§ 91/2016) beslutade kultur- och fritidsnämnden att anta
förslag till Biblioteksplan för Tomelilla kommun 2017–2021.
Kommunstyrelsen beslutade den 15 november 2017 (§ 204/2017) att fastställa
Biblioteksplan för Tomelilla kommun 2017–2021 med handlingsid: Ks 2017.4667.
Ansvaret för kommunens biblioteksverksamhet delas mellan kultur- och
fritidsnämnden och familjenämnden, en fördelning där familjenämnden har ansvaret
för skolbiblioteken. Detta innebär att biblioteksplanen ska behandlas i båda
nämnderna inför beslut i kommunstyrelsen.

Justerandes sign
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Kultur- och fritidsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
24 augusti 2021

§ 41 forts.
Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
Barnperspektivet
I biblioteksplanen finns ett särskilt avsnitt om barn och unga.
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
Uppföljning
I bibliotekslagen § 18 står följande: Myndigheten ska tillsammans med de regionala
biblioteksverksamheterna och kommunerna följa upp hur de biblioteksplaner som antagits har
utformats och hur de används.

Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar uppdra åt förvaltningen att ta fram ett förslag till
Biblioteksplan för Tomelilla kommun 2022–2026, samt att remittera förvaltningens
förslag till Familjenämnden och vård- och omsorgsnämnden för yttrande.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, enhetschef kultur och fritid Ros-Marie Stjernfeldt, handlingsid: Kfn
2021.385.
Förslag till Biblioteksplan 2022–2026_arbetsdokument, handlingsid: Kfn 2021.377.

Förslag till beslut under sammanträdet

Tina Bergström-Darrell (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägg att
bilagan med förslag till biblioteksplan för 2022–2026 ska inlämnas med tydliga
läshänvisningar till vilka delar i planen som har reviderats från tidigare version.

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordförande att kultur- och fritidsnämnden beslutar i
enlighet med Tina Bergström-Darrells (S) yrkande.
_________

Justerandes sign
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Kultur- och fritidsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
24 augusti 2021

§ 41 forts.
Beslutet skickas till:
Enhetschef kultur och fritid Ros-Marie Stjernfeldt

Justerandes sign
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FÖRORD
Idag kan vi se att medborgaren har ett stort behov av en öppen och tillgänglig
mötesplats. Bibliotekets uppgift är att vara den mötesplatsen som är tillgänglig för alla
människor i vårt samhälle. Det globala, nationella och lokala samhället är i ständig
förändring och detta avspeglar sig också i bibliotekets verksamhet. Bibliotekets
uppdrag är därför idag väldigt annorlunda mot vad det var tidigare. Biblioteket
behöver ständigt utveckla sig för att vara en demokratisk och kunskapsförmedlande
aktör.
Biblioteket är en av de platser i samhället som är tillgänglig för alla. att komma till
utan att det ställs några motkrav på dig som människa. Biblioteken ska vara en
demokratisk och öppen mötesplats och ska ses som en självklar resurs i det
livslånga lärandet. I en tid av förändrade informationsvanor och snabb
teknikutveckling ställs det stora krav på att biblioteket förutom att verka för kontinuitet
även är med i förändringen av samhället. Vi behöver utvecklas i takt med samhället
men allra helst hålla oss i framkant så att vi kan vara en resurs när medborgarna
behöver det.
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Syfte och uppdrag
Folkbiblioteken är en lagstadgad verksamhet som är en central del i ett demokratiskt
och hållbart samhälle. Bibliotekslagen anger att alla medborgare ska ha tillgång till ett
folkbibliotek för att främja intresset för läsning och tillgång till litteratur. Biblioteket ska
avgiftsfritt tillhandahålla litteratur oavsett publiceringsform och utbudet av medier och
tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet. Biblioteket ska tillhandahålla
information, upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt. Enligt
bibliotekslagen ska samtliga kommuner och landsting anta biblioteksplaner för sin
verksamhet inom biblioteksområdet.
Biblioteksplanen ska ses som ett redskap för politiker och tjänstemän att på ett
strategiskt och strukturerat sätt kunna tillvarata befintliga biblioteksresurser, skapa en
beredskap för framtidens krav samt stimulera till utveckling. Genom en biblioteksplan
kan därför biblioteken utveckla och tydliggöra målsättningarna med verksamheten
och planen kan på så sätt peka ut en tydlig riktning för bibliotekets verksamhet.
Utifrån biblioteksplanen ska det årligen utarbetas handlingsplaner för
biblioteksverksamheten. Biblioteksplanen anger strategiska mål och
utvecklingsområden för biblioteksverksamheten i Tomelilla kommun.
Enligt bibliotekslagen ska folkbiblioteken ägna särskild uppmärksamhet åt barn och
ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning. Särskild
uppmärksamhet ska också ägnas åt personer med funktionsnedsättning, nationella
minoritetsgrupper och personer med annat modersmål än svenska. Bland annat
genom att erbjuda litteratur anpassad efter dessa grupprs behov. Ett av målen i
bibliotekslagen är att biblioteket och dess personal ska verka för att öka kunskapen
om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och
deltagande i kulturlivet.
I 2 kap. 36 § skollagen, som började tillämpas 1 juli 2011, står det att eleverna i
grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek. Bestämmelsen gäller såväl
offentliga som fristående skolor. För skolbiblioteken gäller även 6–8 § i
bibliotekslagen. Biblioteksplanen innefattar Tomelilla kommuns folk- och skolbibliotek
och är antagen av kommunfullmäktige kommunstyrelsen.
Till grund för planen ligger olika styrdokument som Tomelilla kommuns vision,
värdegrund och strategiska målområde, bibliotekslagen, Unescos
folkbiblioteksmanifest, barnkonventionen, Regions Skånes kulturplan (avsnitt
biblioteksverksamhet), Tomelilla kommuns tillgänglighetsplan 2015-2018 samt
medborgarundersökning (SCB: statistik, medborgarundersökning 2014).
Till grund för biblioteksplanen ligger olika styrdokument såsom Tomelilla kommuns
vision och övergripande strategiområden, Bibliotekslagen, Skollagen, Unescos
folkbiblioteks- och skolbiblioteksmanifest, Regional kulturplan för Skåne 2021–2024
samt Barnkonventionen.
Biblioteksplanen är reviderad utifrån biblioteksplanen 2014-2016, (antagen i
kommunfullmäktige 2013-11-16 KF§185/2013). Revision har skett av kultur och
fritidsverksamheten samt av skolverksamheten och har behandlats av kulturoch fritidsnämnden samt i familjenämnden.
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Biblioteksplanen är reviderad utifrån biblioteksplanen 2017–2021, (antagen av
kommunstyrelsen 2017-11-15, § 204). Revision har skett av kultur- och
fritidsverksamheten och av skolverksamheten samt vård och omsorg och har
behandlats av kultur- och fritidsnämnden, familjenämnden samt vård- och
omsorgsnämnden.
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OMVÄRLDSFAKTORER
Förutom den allmänna samhällsutvecklingen inom ekonomi och politik finns det ett
flertal omvärldsfaktorer som har särskilt stor inverkan på biblioteksverksamheten. På
relativt kort tid har samhället genomgått stora förändringar, från industrisamhälle till
kunskaps- och informationssamhälle, men även från kommunikationssamhälle till
upplevelsesamhälle. Globaliseringen ökar, samhället går mot ökad mångfald
samtidigt som det också alltmer präglas av individens önskemål. Den enskilda
människan vänder sig i allt högre hög utsträckning till biblioteket då det är den plats i
samhället som alla kan vända sig till oavsett bakgrund, ekonomi, etnicitet m.m.
Covid-19-pandemin har tillfälligt minskat globaliseringstrenden men samtidigt kraftigt
bidragit till en ökad digitalisering.
Folkbiblioteken har som uppgift att värna om demokrati och yttrandefrihet, arbeta
med läsfrämjande, ge alla möjlighet att ta del av kultur, kunskap och information på
en fri och neutral mötesplats. Det livslånga lärandet är en självklarhet och detta gäller
såväl det formella som informella lärandet. I hela landet minskar bibliotekens
besökssiffror och utlåningsstatistik, alltfler bibliotekstjänster sker via internet. I
många kommuner minskar bibliotekens utlån medan besöken inte minskar i samma
takt, utan i vissa fall till och med ökar. Alltfler bibliotekstjänster sker digitalt.
Undersökningar visar på minskat läsande, samtidigt som villkoren för läsning
förändras. Ny teknik ger upphov till ett nytt medieutbud som kan ge nya medievanor
och nya former av kulturutövning. Pandemin har ökat efterfrågan på e-böcker och
digitala tjänster och biblioteket möter här konkurrens av kommersiella aktörer.
Tillgången till informations- och kunskapsnät kommer att bli allt viktigare i takt med att
samhällsutvecklingen blir alltmer kunskapsberoende, varför även kunskap om hur
informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning och lärande blir en alltmer
självklar förutsättning för delaktighet i samhället och kulturlivet. Det är en stor
utmaning för biblioteken att följa och möta upp biblioteksanvändarnas nya behov.
Den medborgarundersökning som presenterades av SCB under hösten 2014
visar på en del utvecklingsbehov i Tomelilla kommun där biblioteket kan
medverka till förbättringar bland annat inom utbildning och
fritidssysselsättning men också vad gäller information till medborgarna.
Utbildningsmöjligheterna bedöms vara färre i Tomelilla i förhållande till de
totalt 129 kommuner som deltog i undersökningen. Här fyller biblioteket en
viktig funktion genom att verka för ett livslångt lärande och en stärkt digital
delaktighet. Med den samlade kompetensen hos personalen, sina samlingar,
sina IT-resurser och sin programverksamhet utgör biblioteket en viktig
informations- och kunskapsresurs för medborgarna i kommunen.
Likaså kan biblioteket – genom sin alltmer betydande funktion som mötesplats
och upplevelsecentrum – medverka till förbättringar avseende det framkomna
missnöjet i SCB:s undersökning vad gäller möjligheter till fritidssysselsättning.
Till biblioteket är var och en välkommen att använda lokalen och
biblioteksresurserna utifrån såväl egna behov som i interaktion med andra vid
anordnade aktiviteter.
SCB:s medborgarundersökning visar även på att invånarna i Tomelilla
upplever en brist på tillgång till kommunal information. Som neutral mötesplats
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och kunskapscentrum kan biblioteket utgöra en arena där kommunala
verksamheter kan presentera information som man vill nå ut med till
medborgarna.

NULÄGE
Boende i och kring Tomelilla kommun har tillgång till folkbiblioteket som utgörs av
huvudbibliotek i tätorten, samt filialer i Brösarp, Onslunda och Smedstorp.
Huvudbiblioteket ligger i det centralt belägna kulturhuset och lokalerna är väl
anpassade för verksamheten. Biblioteket samverkar i stor utsträckning med de övriga
verksamheter som bedrivs i kulturhuset; konsthall, kulturskola, jazzarkiv och
turistbyrå infopoint. Huvudbiblioteket har öppet 42 timmar i veckan.
Huvudbiblioteket har bemannad öppettid 43 timmar i veckan och blir under våren
2021 meröppet alla dagar mellan 08.00 och 21.00.
Filialerna är integrerade placerade i de kommunala byskolorna (F-6), vilka ligger
centralt och tillgängligt i respektive by. Skolorna är den användargrupp som tenderar
att använda filialbiblioteken i störst utsträckning. Filialbiblioteken har öppet
förmiddagar och kvällar. Brösarp har öppet totalt 11 timmar/vecka medan
Onslunda och Smedstorp har öppet totalt 8 timmar vardera per vecka.
Smedstorps skola 110 elever, Onslunda skola 121 elever, Brösarps skola 84
elever. Alla filialbibliotek har bemannad öppettid 9 timmar per vecka och har
meröppet alla dagar mellan 07.00 och 21.00.
Skolbibliotek i kommunen
I kommunen finns det nio skolor: sex F-6 skolor (varav en friskola), en 7–9 skola, en
gymnasieskola (friskola) samt en folkhögskola. Tre kommunala skolor har egna
skolbibliotek och dessa är bemannade i olika utsträckning. Som nämnts tidigare
nyttjar skolan filialbiblioteken i sin verksamhet. Samtliga grundskolor får genom
folkbibliotekets läsfrämjandeplan ta del av regelbundna läsfrämjande åtgärder.
De kommunala skolbibliotekens bestånd ingår i folkbibliotekets datasystem. Inköp
och gallring sköts huvudsakligen av i samarbete med folkbiblioteket. Beståndet på
de kommunala skolbiblioteken är relativt uppdaterat, framförallt vad gäller
skönlitteratur. Anslaget för medieinköp fastställs av respektive skolas rektor.
Kastanjeskolan är kommunens enda skola för år 7-9 skola. Skolans bibliotek är
öppet 20 timmar/vecka, fördelat på tre dagar 32 timmar i veckan fördelat på
veckans alla dagar. Skolbiblioteket bemannas av en biblioteksassistent. Under
ht 2016 har Kastanjeskolan 377 elever. Kastanjeskolan är kommunens enda 7–9
skola. Skolans bibliotek är öppet 32 timmar i veckan fördelat på veckans alla
dagar. Skolbiblioteket bemannas av bibliotekarie under utbildning. Under vårterminen
2021 hade Kastanjeskolan 362 elever.
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Byavångsskolan har öppet ca 17 timmar/vecka, fördelat på 3 dagar. Under ht
2016 har Byavångsskolan 236 elever. Skolbiblioteket bemannas av en
biblioteksassistent som arbetar 50%. Övrig tid utöver öppethållande i
biblioteket läggs på läsfrämjande arbete i klasserna. Byavångsskolan är en F-6
skola och har öppet hela skoldagen och bemannas av bibliotekarie cirka 15 timmar
per vecka, fördelat på två dagar. Under vårterminen 2021 hade Byavångsskolan 260
elever.
Lindesborgsskolan har öppet hela skoldagen och är bemannat 16 timmar i
veckan, fördelat på 5 dagar. Under ht 2016 har Lindesborgsskolan 334 elever.
Skolbiblioteket bemannas av skolpersonal med avsatt tid för detta uppdrag.
Lindesborgsskolan är en F-6 skola och har öppet hela skoldagen och bemannas av
bibliotekarie cirka 20 timmar per vecka, fördelat på tre dagar. Under vårterminen
2021 hade Lindesborgsskolan 320 elever.
Friskolor samt folkhögskola
Det finns en friskola i kommunen som bedriver F-6-verksamhet. Där finns ett
obemannat skolbibliotek. Under 2016 - 2017 bygger skolan upp ett enklare
biblioteksdatasystem för att administrera böcker, utlåning etc. Biblioteket är
alltid tillgängligt för eleverna under skolans öppettider. Friskolan har genom
avtal med folkbiblioteket tillgång till de aktiviteter som den läsfrämjande
verksamheten innefattar. Friskolan drivs av Tryde friskolas ekonomiska
förening. Under ht 2016 har Tryde friskola 138 elever. Det finns en friskola i
kommunen som bedriver F-6-verksamhet. Skolbiblioteket är delvis bemannat. Skolan
planerar ett enklare biblioteksdatorprogram för att administrera böcker och utlåning.
Biblioteket är alltid tillgängligt för eleverna under skolans öppettider. Friskolan har
genom avtal med folkbiblioteket tillgång till de aktiviteter som den läsfrämjande
verksamheten innefattar. Friskolan drivs av Tryde friskolas ekonomiska förening.
Under vårterminen 2021 hade Tryde friskola 154 elever.
I kommunen finns även en friskola för gymnasieelever, Bollerups
naturbruksgymnasium. Biblioteket är bemannat delar under av dagen och har inga
fasta öppettider. Tjänsten är en kombinerad specialpedagog/skolbibliotekarie-tjänst.
Det biblioteksdatasystem som används är Dantek Bibliomatik. Huvudman för
gymnasieskolan är Stiftelsen lagmannen Tage Ludvig Sylvans Lantbruksinstitut
Bollerup. Under ht 2016 har Bollerups naturbruksgymnasium 230 elever. Under
vårterminen 2021 hade Bollerups naturbruksgymnasium cirka 250 elever.
Österlens folkhögskola har ett skolbibliotek som är bemannat en dag i veckan
8.00-16.00. Bemanningen sköts av två lärare. Eleverna har tillgång till
skolbiblioteket under alla tider på dygnet. Man använder ett eget datasystem.
Skolans huvudman är Föreningen Österlens folkhögskola. Under ht 2016 har
Österlens folkhögskola ca 300 elever. Österlens folkhögskola har ett skolbibliotek
som är bemannat en dag i veckan på eftermiddagen. Skolans specialpedagog finns
även tillgänglig i biblioteket. Deltagarna har tillgång till skolbiblioteket alla dagar i
veckan. Skolan anordnar olika föreläsningar och framträdanden som är öppna för
allmänheten några gånger varje år. Man använder ett eget datasystem. Skolans
huvudman är föreningen Österlens folkhögskola. Under läsåret 20/21 har Österlens
folkhögskola haft cirka 450 deltagare.
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TOMELILLAS VISION
I Tomelilla på Österlen odlar vi matkultur och kreativitet. Vår gemensamma
innovationskraft ger näring och hållbar tillväxt.
En kortare devis är kopplad till visionen:
Tomelilla på Österlen - en kreativ och hållbar bit av Skåne.
VISION och VÄRDEGRUND
Tomelilla 2020
Tomelilla – här skapar vi förutsättningar för hög livskvalitet och njuter av Österlen!
Tomelilla skall vara platsen för inspiration och utveckling. Här bygger vi ett hållbart
samhälle för kommande generationer. Livskvalitet är nyckelbegreppet i vår vision och
vår värdegrund.
Värdegrund
Tomelilla – livskvalitet i dialog – Platsen där du möts av tillit och där delaktighet är
en rättighet.
Tomelilla – livskvalitet för alla – Platsen att bo på där alla människor känner
trygghet och möts med nyfikenhet, ömsesidig respekt och lika värde.
Tomelilla – tillväxt för livskvalitet – Platsen där vi utvecklar och satsar på skola,
natur, företagsamhet och bostäder.
Tomelilla – livskvalitet med kreativitet och glädje – Platsen med en atmosfär som
ger livslust.

BIBLIOTEKETS VISION
Biblioteket ska som kulturell mötesplats bidra till individens livslånga lärande. Genom
att stödja människors individuella behov av information och lärande kan biblioteken
bidra till lokal utveckling och tillväxt samt till individens växande.
Ledord är berättelse-mötesplats-folkbildning.
Bibliotekets uppdrag
I Tomelilla kommun ska det finnas folkbibliotek såväl i tätorten som i byarna, de ska
vara öppna och tillgängliga för alla – dvs alla kommuninvånare ska kunna nyttja
biblioteksservicen såväl fysiskt som digitalt oavsett var i kommunen man bor.
Biblioteket ska vara tillgängligt så att människor från alla samhällsgrupper, av alla
kön och i alla åldrar kan mötas. Biblioteken har därför en viktig roll att fylla för att
motverka olika former av segregation och kunskapsklyftor. Det ska ges möjlighet till
fri tillgång till läsupplevelser och kunskapskällor. Såväl det traditionella tryckta mediet
som det digitala ska finnas tillgängligt. Det ska vara lätt för användarna att hitta det
de söker, därför har biblioteket ett ansvar för systematisering, kvalitet och relevans i
sina medier och digitala informationsresurser. Bibliotekens roll i det livslånga lärandet
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ska stärkas. Biblioteket ska utvecklas ytterligare som kunskapscentrum med ett stort
utbud av medier, aktiviteter och tjänster. Kraven på utbildning och
kompetensutveckling ger biblioteken en nyckelroll både för att höja kunskapsnivån
och för att öka den kulturella kompetensen. Biblioteket ska inbjuda till kulturella
möten och verka som en social mötesplats för medborgarna med folkbildning i fokus.
Barn och unga är framtiden. Därför ska biblioteken arbeta med särskilt fokus på
denna grupp och ska fungera i ännu högre utsträckning som mötesplats för barn och
unga. På biblioteket har de tillgång till datorer litteratur i alla former, spel, film,
musik, sittplatser osv. och media i olika format.
Biblioteksverksamhetens uppdrag är att tillgängliggöra och bistå med information för
medborgaren. Bibliotekets webbplats ska vara interaktiv, dynamisk, informativ och
lättillgänglig. Biblioteksverksamheten har en öppen dialog och samverkar med såväl
interna som externa aktörer för att kunna erbjuda ett så bra verksamhetsutbud som
möjligt.
VERKSAMHETSMÅL FÖR BIBLIOTEKET
Kommunfullmäktige i Tomelilla kommun har 31 oktober 2016 för åren 2017 2019 antagit målet: Antalet biblioteksbesökare på landsbygden ska öka.
Kultur och fritidsnämnden har antagit dessa mål för 2022:
-

Kulturvärden ska bevaras och utvecklas
Attrahera fler målgrupper till vår verksamhet
Föreningslivet ska öka sin verksamhet för barn och ungdomar med fem
procent
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FOKUSOMRÅDEN
Utifrån kommunens och bibliotekets visioner och uppdrag har arbetet för att utveckla
och stärka biblioteksverksamheten i kommunen utmynnat i två fokusområden: Det
tillgängliga biblioteket och Barn och Unga.
Det tillgängliga biblioteket
Det är viktigt att tillgänglighetsaspekten genomsyrar hela biblioteksverksamheten vad
gäller lokaler, öppettider, medieformat och tillgång till information. Alla medborgare
oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder ska ha
tillgång till bibliotek.
Biblioteket ska vara en mötesplats med ett allsidigt utbud för kommuninvånarna.
Programverksamheten som biblioteket bedriver är bred, kostnadsfri och öppen för
alla. Utöver författarbesök och föreläsningar finns det flera återkommande
programpunkter såsom språkcafé, stickcafé och öppen bokcirkel som utgör
viktiga sociala mötesplatser. såsom öppen bokcirkel som utgör en viktig social
mötesplats. Alla bibliotek, även filialbiblioteken, ska erbjuda viss programverksamhet.
Bibliotekets läsfrämjande verksamhet är en naturlig del och självklar utgångspunkt för
såväl dagligt arbete som programverksamhet. Det handlar om alltifrån
beståndsarbete, tillgängliggörande och marknadsföring till läsinspirationstillfällen och
författarbesök.
Biblioteket arbetar med tillgänglighet på flera områden och särskild uppmärksamhet
riktas mot personer med särskilda behov, samt personer med annat modersmål än
svenska. Detta bland annat genom språkcaféverksamhet samt genom att
erbjuda litteratur som är anpassad för dessa gruppers behov, till exempel i
olika medieformer eller på olika språk. Detta bland annat genom att erbjuda
anpassade medier samt litteratur på olika språk. I Tomelilla kommun finns
uppskattningsvis ett 20-tal olika språk.
Uppsökande verksamhet bedrivs för att nå dem som beroende av ålder och/eller
funktionsnedsättning inte kan ta sig till biblioteket. Biblioteket har till exempel boken
kommer-service och bokdepositioner på äldreboenden.
Biblioteket bedriver läsombudsverksamhet för att utöka förmedlingen av litteratur.
Detta genom att biblioteket erbjuder fortbildning, stöd och inspiration vid träffar och
föreläsningar.
Biblioteket erbjuder digital nedladdning eller direktnedladdning av talböcker för
låntagare med läshinder.
Biblioteket arbetar för att underlätta studierna för de studenter som är bosatta i
kommunen, genom bland annat fjärrlån och hjälp med informationssökning. och
samarbete med distansutbildningar vid universitet och högskolor.
Samhälls- och teknikutvecklingen ställer allt högre höga krav på digital delaktighet.
Det är viktigt att biblioteket följer med i teknikutvecklingen och medverkar till att
minska den digitala klyftan. genom IT- och datorhandledningar samt
11
110

informationstillfällen. Biblioteket ska inom ramen för sitt demokratiska uppdrag
uppmärksamma och erbjuda utbildning och information kring digitala frågor. Tillgång
till och kunskap om den digitala kommunikationen är en förutsättning för att kunna
delta i samhället. Biblioteken och dess personal har även stor betydelse genom att
kunna vägleda bland stora informationsmängder och förmedla kunskaper i MIK –
medie- och informationskunnighet.
Genom samverkan med Region Skåne samt övriga folkbibliotek inom regionen
och särskilt med de övriga folkbiblioteken inom Skåne Sydost tillgängliggörs ett stort
medieutbud genom ett välfungerande och miljöanpassat distributionssystem.
Tomelillas bibliotek samverkar med biblioteken i Ystad, Simrishamn, Sjöbo och
Skurup för att hålla en bra standard på de alltmer efterfrågade webb- och
tekniktjänsterna. Dessa tjänster är övergripande och innefattar all verksamhet
på biblioteket. gällande bland annat webb, medier och bibliotekssystem. Det är ett
pågående och ständigt utvecklingsbart samarbete som gynnar medborgarna i de fem
kommunerna.
Utvecklingsområden tillgänglighet
Biblioteket som mötesplats
Biblioteket ska verka för att i högre utsträckning fungera som en arena och
självklar mötesplats för kommunala verksamheter och medborgare i alla åldrar.
Genom en mångsidig programverksamhet verkar biblioteket som en arena för kultur
och bildning såväl som en mötesplats för medborgare i alla åldrar. Med en stor
variation bland programpunkterna, där såväl föreläsningar kring aktuella ämnen som
kreativa aktiviteter ingår, attraheras olika målgrupper till biblioteket. Genom meröppet
på alla kommunens bibliotek är lokalerna mer tillgängliga och relevanta för
kommuninvånarna.
Läsfrämjande verksamhet
Genom att vidareutveckla och hitta nya former för den läsfrämjande verksamheten
vill vi nå ut till nya målgrupper, öppna vägar till litteraturen för dem som inte läser
samt ge fler möjlighet till konstnärliga upplevelser genom litteratur och
kulturevenemang.
Delaktighet
Biblioteket ska arbeta för att främja invånarnas inflytande över och delaktighet i
biblioteksverksamheten.
Uppsökande verksamhet
Biblioteket ska utveckla nya former och metoder för den uppsökande verksamheten.
Biblioteket behöver nå dem som inte kan komma till biblioteket eller inte känner till
bibliotekets verksamhet och utbud. Genom samarbeten med exempelvis
omsorgsförvaltningen nås fler deltagare och aktiviteter utanför bibliotekets lokaler
ökar kunskapen om och delaktigheten i biblioteksverksamheten.

Digital delaktighet
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Biblioteket ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas
för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i samhälls- och kulturlivet. För att
motverka digitala klyftor ska biblioteket i ökad utsträckning erbjuda och marknadsföra
tjänster såsom individuellt anpassad vägledning i IT- och datoranvändning samt
workshops och informationstillfällen. Biblioteken ska också vid behov erbjuda digitala
programpunkter som ett alternativ till fysiska träffar.
Integration
Mångspråkiga medier är en viktig del av bibliotekets utbud, liksom litteratur och
medier som främjar integration och språkträning. För att tillgodose de behov som
finns i kommunen ska samverkan ske mellan flera olika aktörer, såväl inom
kommunen som över kommungränserna. Utöver en utvidgning av det befintliga
mediebeståndet ska biblioteket vidareutveckla integrationsarbetet genom aktiviteter
såsom språkcaféer samt tillhandahålla biblioteksinformation på andra språk än
svenska. olika aktiviteter.
Filialer och meröppet
Ett viktigt utvecklingsområde för biblioteksverksamheten är att införa
meröppet vid kommunens biblioteksfilialer. Meröppet innebär att besökare kan
använda biblioteken även under dagar när det inte finns personal på plats,
liksom på kvällar och helger. Det ger en ökad tillgänglighet med bibehållen
bemanning av biblioteken. Meröppna bibliotek samspelar med moderna
levnadsvanor och utnyttjar effektivare en befintlig resurs och kan stärka
bibliotekets roll i lokalsamhället. Meröppet kommer att innebära nya arbetssätt
för personalen gentemot besökarna på filialerna.
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Barn och unga
De tillgänglighetsaspekter som beskrivs i fokusområdet för Det tillgängliga biblioteket
är givetvis lika relevanta för den biblioteksverksamhet som riktas mot barn och unga.
Därmed är detta fokusområde i viss mån överlappande, men riktar i denna delen
särskild uppmärksamhet åt just barn och unga.
Läsning av skönlitteratur förmedlar insikt och förståelse för människans olika
livssituationer och behov, läsningen skapar också lustfyllda upplevelser. Den bidrar
till barn och ungas personliga utveckling. Bibliotekens läsfrämjande arbete är viktigt
för att väcka lust och inspiration för läsning. Lusten att läsa grundläggs tidigt och det
är också under de första åren som barnen lär sig hantera ett eget språk.
Barn och unga är en prioriterad målgrupp på Tomelilla bibliotek. Ett av bibliotekets
uppdrag är att arbeta med språkutveckling, att främja läsning och att stötta barn och
unga i deras sökande efter kunskap och kreativt tänkande. Att stärka berättelsen
oavsett medieform eller språk är av stor vikt. Att kunna läsa och förstå en text är en
förutsättning för att kunna vara delaktig i samhället, varför det är av största vikt att
erbjuda ett tillgänglighetsanpassat utbud som kommer alla till del. Till exempel
erbjuds digital nedladdning eller direktnedladdning av talböcker för låntagare
med läshinder. strömmade och nedladdningsbara e-böcker, e-ljudböcker och
talböcker för låntagare med läshinder samt användarutbildning för dessa tjänster.
Bibliotekets läsfrämjande verksamhet är även vad gäller barn och unga en naturlig
del och självklar utgångspunkt för såväl dagligt arbete som programverksamhet.
Tomelilla bibliotek har under lång tid fokuserat på att främja läsning långsiktigt och
systematiskt. Barnhälsovården, förskolorna och skolorna i kommunen är viktiga
samarbetspartners när det gäller att nå barnen i det läsfrämjande arbetet. och
biblioteket verkar både i bibliotekets lokaler och ute i de kommunala
verksamheterna. Biblioteket har utarbetat en läsfrämjande handlingsplan som
innebär att man har ett fördjupat samarbete med förskolorna och skolorna. I
det läsfrämjande arbetet ingår att eleverna får biblioteksvisning i biblioteket
och att de får möjlighet att träffa och möta en bibliotekarie. Biblioteket
arrangerar också bokprat och författarbesök åt eleverna. I det läsfrämjande
arbetet ingår också att biblioteket delar ut bokgåvor till barn och unga.
Biblioteket har utarbetat en läsfrämjande handlingsplan som bland annat innebär att
biblioteket delar ut bokgåvor till barn och unga vid olika åldrar. Eleverna bjuds
återkommande in på biblioteksvisning i biblioteket och får möjlighet att träffa en
bibliotekarie. Biblioteket arrangerar också bokprat och författarbesök åt eleverna vid
olika åldrar.
Biblioteket samarbetar med verksamheter i kommunen som vänder sig till barn och
unga men också till föräldrar. Biblioteket fungerar som social mötesplats för barn
och unga och deras föräldrar. Biblioteket arbetar aktivt för att vara ett stöd åt
dessa målgrupper i fråga om språkutveckling, det kan vara att visa vilka böcker
som kan vara lämpliga beroende på ålder men det kan också vara av det mer
interaktiva slaget att man får delta i en sångstund. I samarbete med BVC bjuds
föräldragrupper in till biblioteket med sina barn. Biblioteket fungerar som en
social mötesplats och arbetar aktivt för att vara ett stöd åt dessa målgrupper i fråga
om språkutveckling.
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Biblioteket är en plats för möten mellan människan och ordet, mellan läsaren
och boken, mellan nyfikenheten och kunskapen, mellan fantasi och verklighet.
För att utvecklas som människa är det viktigt att du får uppleva med alla sinnen
och att få vara delaktig och interagera med andra. Biblioteket, i samverkan med
övriga verksamheter i kulturhuset, arbetar förutom med litteratur i alla former
också med kulturuttryck som teater, musik, dans, film och konst.

Utvecklingsområden för barn och unga
Barns fritid
Biblioteken ska hitta fler vägar för att nå barn och unga på deras fritid. Detta som en
del i det läsfrämjande arbetet men även för att utveckla biblioteket som mötesplats
för dessa grupper. Fördjupad samverkan ska ske med aktörer inom kommunen men
också externt.
Integration
Biblioteket ska utveckla arbetet med mångspråkig litteratur i samråd med förskola
och skola. Biblioteket ska också vidareutveckla integrationsarbetet genom aktiviteter
inom programverksamheten.
Barnkonventionen
Biblioteken ska arbeta aktivt med att implementera barnkonventionen i arbetet riktat
mot barn och unga. En del av det arbetet innebär att främja och möjliggöra barn och
ungas delaktighet.
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SKOLBIBLIOTEK
SKOLBIBLIOTEKENS VISION
Skolbiblioteken ska främja lärande där eleven stimuleras att inhämta och utveckla
kunskaper och mänskliga värden. Skolbiblioteken ska ge förutsättningar för elever att
utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga
förmåga. Elever ska utveckla en vilja att handla också för andras bästa samt
visa respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare
perspektiv.
MÅL FÖR SKOLBIBLIOTEKEN
Genom arbetet på skolbiblioteken ska fler elever nå måluppfyllelse. Genom
utbildad personal ska skolbiblioteket bidra till elevers måluppfyllelse och en likvärdig
utbildning. Skolbiblioteken ska vara en integrerad del av förskoleklassens,
fritidshemmens och grundskolans pedagogiska verksamhet. Skolbibliotekarien och
medieutbudet ska utgöra pedagogiska resurser i värdegrundsarbetet i skolan, samt
ge elever möjlighet att sätta sig in i andra människors situation och se världen från
olika perspektiv. Skolbiblioteket ska samordna och tillgängliggöra medier och
information samt arbeta läsfrämjande.

Utvecklingsområden för skolbiblioteken
Skolbibliotekariens deltagande i det pedagogiska arbetet på skolan och i samarbetet
med skolans personal ska öka, med särskilt fokus på värdegrundsarbete och
läsfrämjande aktiviteter. Samverkan mellan folkbibliotek och skolbiblioteken bör
utvecklas för ytterligare tillgänglighet. Detta sker redan idag med till exempel bokprat,
temaplock, författarbesök och inköp. Skolbiblioteken ska i högre grad rikta sin
verksamhet mot fritidshemmen.
I Barn- och utbildnings IKT-plan står det att pedagogernas fokus ska ligga på
ett förändrat arbetssätt som ger ett mer likvärdigt och elevaktivt arbetssätt
genom gemensamma digitala samarbetsytor. Detta ska bland annat synas
genom att ”informationsteknik och källkritik tas upp som en naturlig del i alla
arbetsområden där det är aktuellt. Källkritik och informationssökning sker i
samarbete med t.e.x skolbibliotekarien.” Detta är ännu en punkt där
skolbibliotekarien bör delta i det pedagogiska arbetet.
Skolbiblioteket ska vara ett stöd i arbetet med elevernas digitala kompetens. Arbetet
kring MIK (medie- och informationskunnighet) ska i större utsträckning ske i
samarbete med skolbibliotekarien. Informationsteknik och källkritik ska tas upp som
en naturlig del i alla arbetsområden där det är aktuellt.
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UTVÄRDERING OCH REVIDERING
Planens giltighet 2017-2021 Planens giltighet 2022-2026
Biblioteksplanen ska i samverkan med kommunstyrelsens kultur- och fritidsnämnd,
familjenämnd samt vård- och omsorgsnämnd utvärderas och revideras vart femte år.
Verksamheten ska utarbeta handlingsplaner kopplade till utvecklingsområdena som
årligen ska utvärderas och följas upp i verksamhetsberättelsen.
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Bilagor och länkar
Tomelilla kommuns övergripande strategiområde

Bibliotekslagen
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svenskforfattningssamling/bibliotekslag-2013801_sfs-2013-801
Skollagen
http://www.riksdagen.se/sv/DokumentLagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/
Unescos folkbiblioteks- och skolbiblioteksmanifest
https://wwwbiblioteksfor.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2017/01/bibliotekensinternationella-manifest-webb-utskrift.pdf
Regional kulturplan för Skåne 2021–2024
https://utveckling.skane.se/siteassets/publikationer_dokument/regional-kulturplan-forskane-2021-2024_final.pdf
Barnkonventionen
https://unicef.se/barnkonventionen
I Tomelilla kommun är de övergripande strategiområdena hållbar tillväxt,
delaktighet och egenmakt, barn och ungas utveckling, trygghet och hälsa.
Hållbar tillväxt
MÅLOMRÅDE 1:1
Tomelilla kommun ska arbeta för att öka människors möjlighet till egen försörjning och genom
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aktiva satsningar förebygga framtida arbetslöshet. Sysselsättningen ska öka och samarbetet
med näringslivet och våra grannkommuner ska förstärkas.
MÅLOMRÅDE 1:2
Alla kommunala verksamheter ska delta i arbetet med att stärka Tomelillas varumärke och
medverka till att hela kommunen blir mer attraktiv för etableringar, besökare samt inflyttning.
MÅLOMRÅDE 1:3
För att långsiktigt bevara våra ekosystem samt minska påverkan på natur och människans
hälsa ska bästa möjliga resursutnyttjande eftersträvas inom den kommunala verksamheten.
Tomelilla kommun ska skapa möjlighet för att invånarna aktivt ska kunna delta i detta viktiga
arbete.
MÅLOMRÅDE 1:4
Den kommunala ekonomin ska vara långsiktigt hållbar och varje generation ska bära sin del av
kostnaden för våra välfärdssystem.
MÅLOMRÅDE 1:5
Väl fungerande kommunikationer och en utbyggd digital infrastruktur är en förutsättning för en
bra vardag för alla. Tomelilla kommun ska aktivt arbeta för att utveckla infrastrukturen i hela
Skåne för att kunna binda samman hela arbetsmarknadsområdet.
MÅLOMRÅDE 1:6
En god tillgång på bostäder är en förutsättning för att Tomelilla kommun ska kunna fortsätta
att växa. Den kommunala verksamheten ska samverka med bostadsmarknadens aktörer för att
underlätta att fler bostäder byggs.
Strategiområde 2
Delaktighet och egenmakt
MÅLOMRÅDE 2:1
Individer, företag och föreningar ska vara nöjda med den kommunala verksamhetens kvalitet
och service och det ska vara snabbt och enkelt för alla att komma i kontakt med kommunen.
Tomelilla kommun ska aktivt arbeta för en enklare vardag för privatpersoner och företag.
MÅLOMRÅDE 2:2
Invånarnas möjlighet att påverka sin egen vardag ska öka. Tomelilla kommun ska stärka sin
dialog med invånarna inför politiska beslut. Människors möjlighet att välja utförare av olika
tjänster ska öka.
MÅLOMRÅDE 2:3
Människors ojämlika livsvillkor ska minska och särskilda insatser riktas mot landsbygdens
utveckling.
MÅLOMRÅDE 2:4
Tomelilla kommun ska göras mer tillgängligt för människor med olika funktionsnedsättningar.
MÅLOMRÅDE 2:5
Tomelilla kommun ska vara en professionell och kompetent organisation som attraherar och
kan behålla duktiga medarbetare. Alla anställda ges möjlighet att växa i organisationen utifrån
sina egna unika förutsättningar.
Strategiområde 3
Barn och ungas utveckling
MÅLOMRÅDE 3:1
Förskolan i Tomelilla kommun ska hålla hög kvalitet och förskoleplats ska erbjudas inom
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skälig tid. Det ska vara en stimulerande och trygg plats för barnen.
MÅLOMRÅDE 3:2
Alla barn och ungdomar ska ges förutsättningar för att klara minst godkända resultat i skolan
och bli behöriga för gymnasiestudier.
MÅLOMRÅDE 3:3
Tomelilla kommun har ett ansvar för att kompensera barns ojämlika uppväxtvillkor. Kommunen
ska tillsammans med föreningslivet, näringslivet och kommunala bolag verka för att fler barn
och ungdomar får en mer meningsfull fritid.
MÅLOMRÅDE 3:4
Barn och ungas välmående ska stärkas. Alla har rätt till en uppväxt utan att bli mobbad eller
kränkt på något sätt. De som behöver extra stöd för sin utveckling ska få det och i den
omfattning som krävs.
MÅLOMRÅDE 3:5
Barn och ungdomar ska tidigt och regelbundet få nödvändig kunskap om arbetsmarknaden
och näringslivet för att underlätta framtida yrkesval. Tomelilla kommun ska erbjuda ferieplatser
till unga mellan 16-17 år som inte själva kan ordna sommarjobb.
Strategiområde 4
Trygghet och hälsa
MÅLOMRÅDE 4:1
I Tomelilla kommun ska alla känna sig trygga och säkra. Den offentliga miljön har en
betydande roll och ska vara estetiskt tilltalande, ren och fri från skadegörelse.
MÅLOMRÅDE 4:2
Tomelilla erbjuder en trygg och god omsorg för äldre och människor i behov av stöd.
Möjligheterna för brukare av kommunens välfärdstjänster att själva påverka sin vardag ska öka
och kvaliteten på omsorgen ska höjas.
MÅLOMRÅDE 4:3
Tomelilla kommun ska stödja barn och unga och tillsammans med andra aktörer ska vi arbeta
med att underlätta föräldraskapet. Kommunen ska sträva efter att ha en god kunskap om barns
och ungas vardag.
MÅLOMRÅDE 4:4
Tomelilla kommun ska, i samverkan med andra aktörer, stödja förenings- och kulturlivet för en
fortsatt positiv utveckling. Invånare och besökare ska vara nöjda med kultur- och
fritidsutbudet.
MÅLOMRÅDE 4:5
Tomelilla kommun ska i samverkan med polis, föreningar och frivilligorganisationer aktivt
motarbeta missbruk av spel, alkohol, narkotika och dopingpreparat samt minska användningen
av tobak.
MÅLOMRÅDE 4:6
De kommunala verksamheterna ska främja invånarnas möjligheter till fysisk aktivitet och stötta
sunda livsvanor.

Bibliotekslagen (Bil. 1)
http://www.regeringen.se/content/1/c6/19/30/02/1374993b.pdf
Skollagen (Bil. 2)
http://www.riksdagen.se/sv/DokumentLagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/
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Unescos folkbiblioteks- och skolbiblioteksmanifest
http://www.biblioteksforeningen.org/wp-content/uploads/2012/05/Unesco.pdf
Barnkonventionen
https://unicef.se/barnkonventionen
Regionala kulturplanen
http://utveckling.skane.se/publikationer/strategier-och-planer/regionalkulturplan-for-skane-2016-2019/
Tomelilla kommuns tillgänglighetsplan
http://www.tomelilla.se/fileadmin/tomelilla/public/Planer_och_program/Tillg%C
3%A4nglighetsplan/Tillg%C3%A4nglighetsplan%202011%20-%202014.pdf
SCB: statistik, medborgarundersökning 2014
http://www.scb.se/SiteSeeker/Find____364592.aspx?defst=True&q=medborgar
unders%c3%b6kningen+tomelilla&resid=1035911917&ss=t&uaid=32EE6279986
731250BD5B308E22C55F8%3a38352E33302E3138362E33%3a524687776598245
7395

21
120

Bilaga 1
Bibliotekslagen
1 § I denna lag finns bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet.
Det allmänna biblioteksväsendet består av
1. folkbibliotek,
2. skolbibliotek,
3. regional biblioteksverksamhet,
4. sjukhusbibliotek,
5. högskolebibliotek,
6. lånecentraler, och
7. övriga offentligt finansierade bibliotek.
Syfte och ändamål
2 § Biblioteken ska främja läsning och tillgång till litteratur. De ska
också främja information, upplysning, utbildning samt kulturell
verksamhet i övrigt. Biblioteksservice ska finnas tillgänglig för alla.
Ansvarsfördelning
3 § Bibliotekshuvudmän är kommunerna, landstingen, staten och, i
fråga om vissa skolor, enskilda.
1. För folkbibliotek ansvarar kommunerna.
2. För skolbibliotek ansvarar kommuner, landsting, staten eller
enskilda huvudmän i enlighet med bestämmelserna i 2 kap.
skollagen (2010:800).
3. För regional biblioteksverksamhet ansvarar landstingen.
4. För sjukhusbibliotek vid sjukhus med kommunalt huvudmannaskap
ansvarar landstingen.
5. För högskolebibliotek vid alla universitet och högskolor som
omfattas av högskolelagen (1992:1434) ansvarar staten.
6. För lånecentraler och övrig biblioteksverksamhet som enligt
särskilda bestämmelser är en uppgift för staten ansvarar staten.
Biblioteksplaner
4 § Kommunerna och landstingen ska anta planer för sin
biblioteksverksamhet.

Paragrafen motsvarar 7 a § andra stycket i 1996 års bibliotekslag
och någon ändring i sak avses inte. Övervägandena finns i 3.5.
Folkbibliotek
5 § Varje kommun ska ha folkbibliotek. Folkbiblioteken ska vara
tillgängliga för alla och anpassade till kommuninvånarnas behov.
Folkbibliotekens utbud av litteratur, medier och tjänster ska präglas
av allsidighet och kvalitet.
Folkbiblioteken ska särskilt främja användningen av informationsteknik
för kunskapsinhämtning och lärande.
Prioriterade grupper
6 § Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och
ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till
läsning, bland annat genom att erbjuda litteratur anpassad till deras
behov.
7 § Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer
med funktionsnedsättning, bland annat genom att erbjuda litteratur
anpassad till deras behov.
8 § Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella
minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska,

22
121

bland annat genom att erbjuda litteratur på
1. de nationella minoritetsspråken,
2. andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska,
och
3. lättläst svenska.
Avgiftsfrihet
9 § På folkbiblioteken ska allmänheten avgiftsfritt få låna eller på
annat sätt få tillgång till litteratur under en viss tid oavsett
publiceringsform.
Trots första stycket får folkbiblioteken ta ut
1. ersättning för kostnader för porto, fotokopiering och andra
liknande tjänster, och
2. avgift för de fall låntagare inte lämnar tillbaka det som de har
lånat.
Skolbibliotek
10 § Enligt 2 kap. 36 § skollagen (2010:800) ska eleverna i
grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan
och gymnasiesärskolan ha tillgång till skolbibliotek. Det som
anges om folkbibliotek i 6–8 §§ gäller även skolbibliotek.
Regional biblioteksverksamhet
11 § Varje landsting bör bedriva regional biblioteksverksamhet med
syfte att främja folkbibliotekens samarbete, kunskapsutveckling och
kvalitet.
Högskolebibliotek
12 § Det ska finnas tillgång till högskolebibliotek vid alla universitet
och högskolor som omfattas av högskolelagen (1992:1434). Dessa
bibliotek ska, inom de områden som anknyter till utbildning och
forskning vid universitetet eller högskolan, svara för biblioteksservice
samt i övrigt bistå och samverka med övriga delar av det allmänna
biblioteksväsendet i enlighet med vad som anges i 14 och 15 §§.
Lånecentraler
13 § För en kompletterande medieförsörjning ska det finnas en eller
flera lånecentraler.
Samverkan
14 § Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet
ska samverka.
15 § Regional biblioteksverksamhet samt högskolebibliotek, lånecentraler
och andra statligt finansierade bibliotek ska
1. avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna till
folkbibliotekens förfogande, och
2. i övrigt samverka med folkbiblioteken och skolbiblioteken och
bistå dem i deras strävan att erbjuda låntagarna en god
biblioteksservice.
Folkbiblioteken får ställa litteratur till förfogande för andra offentligt
finansierade bibliotek.
Uppföljning
16 §
Den myndighet som regeringen bestämmer ska ha en nationell
överblick och ansvara för samverkan inom det allmänna biblioteksväsendet.
Myndigheten ska tillsammans med kommunerna och
landstingen följa upp hur de planer för biblioteksverksamheterna som
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antagits har utformats och hur de används.
Ikraftträdandebestämmelse
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013, då bibliotekslagen (1996:1596)
ska upphöra att gälla.
Enligt bestämmelsen träder den nya lagen i kraft den 1 juli 2013.
Samtidigt ska bibliotekslagen (1996:1596) upphöra att gälla

Skollag (2010:800)

36 § Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek.

Förklaring:
Genomstruket/fetstilt = borttaget, rött = tillagt
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Familjenämnden

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

Diarienummer: FN 2020/124
Datum 20 oktober 2021

Tjänsteskrivelse familjecentral alternativt
familjecentrum
Förvaltningens förslag till beslut

Familjenämnden beslutar lämna ärendet vidare till budgetberedningen.

Ärendebeskrivning

Efter att den förnyade utredningen kring familjecentral där Nova Capio och Region
Skåne deltagit i arbetsgruppen, handlingsid: Fn 2020.3950, har Tomelilla kommun
genom familjenämnden ställt sig bakom förslaget att i samverkan starta en
familjecentral med de andra två aktörerna. Förvaltningen har ännu inte erhållit svar
från de andra aktörerna. Förvaltningen har därför fått i uppgift av familjenämnden att
ta fram en kostnadskalkyl för att starta öppen förskola och öka samverkan mellan
socialtjänsten, förskola, öppen förskola, barnhälsovården och mödravården men för
tillfället utan krav på samlokalisering eller samverkansavtal – det vill säga inte
benämna detta som familjecentral utan familjecentrum. Ingen lokal finns för tillfället
tillgänglig för öppen förskola men förvaltningen tror att lokalbehovet till en början
kan lösas inom verksamheterna eller i samverkan med någon annan aktör.
Kostnadskalkyl
Socialtjänst

Tomelilla
Socionom
kommun, Individ
och familj

50% utökning 250 000kr

tomelilla.se
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se
Tomelilla kommun, Barn och utbildning, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla
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Öppen förskola
Samordnare

Tomelilla
kommun, Barn
och utbildning
Tomelilla
kommun

Förskollärare

30%
utökning

170 000kr

Enhetschef

20%
utökning

170 000kr

Totalt

590 000kr

Ekonomiska konsekvenser
Ett uppbyggt nätverk med tidiga insatser för familjer i behov av stöd kan långsiktigt
generera besparingar.
Barnperspektivet
Ett uppbyggt närverk med tidiga insatser för familjer i behov av stöd kan bespara
barn och vuxna mänskligt lidande.
Miljöperspektivet
Inte relevant i ärendet.
Uppföljning
Familjenämnden följer upp efter budgetberedningens beslut.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, biträdande skolchef Ulrika Ahrlin, 2021-10-20.
Version 2 Förnyad utredning ang etablering av familjecentral, handlingsid: Fn
2020.3950.
Barn och utbildning
Ulrika Ahrlin
Biträdande skolchef
Beslutet skickas till:
Budgetberedningen
Skolchef Johan Holmqvist
Socialchef Camilla Andersson

2 (2)
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Förnyad utredning av möjligheten att
etablera en familjecentral i Tomelilla
kommun
En tidigare utredning gjordes före 2019 av den dåvarande chefen för Öppenvården och Barnoch elevhälsan och formulerades som en projektplan med tänkt finansiering genom den sociala
investeringsfonden. Dock genomfördes inte denna och inga beslut togs om etablering av
familjecentral. På grund av förändrade förutsättningar görs därför en ny utredning för att ge
underlag till beslut hos parterna.

Bakgrund
Hälso- och sjukvårdsnämnden i region Skåne beslutade 2015 att anta en strategi för inrättandet
av minst en familjecentral eller familjecentralslikande verksamhet per kommun. Tomelilla
beslutade att undersöka möjligheterna att i samverkan med Region Skåne och primärvården
starta en familjecentral i Tomelilla.
Skälet är att familjecentralen har en viktig uppgift i främjandet av trygga uppväxtvillkor för barn.
Familjecentralerna utgör en hälsofrämjande arena för såväl blivande föräldrar samt barnfamiljer
(0-6-års-barn) och därför är det av stor betydelse att fler familjecentraler etableras i regionen.
En familjecentral, enligt Socialstyrelsen, är en samverkan och samlokalisering mellan mödra- och
barnhälsovård samt socialtjänst och öppen förskola. Familjecentralen riktar sig till hela familjen
och kan erbjuda ett tvärprofessionellt familjestöd i form av barnmorskor, sjuksköterskor,
förskollärare, socionomer som arbetar tillsammans kring barnfamiljen.
Familjecentralliknande verksamhet, enligt Socialstyrelsen, är minst barnhälsovård samlokaliserad
med öppen förskola eller socialtjänst.
Familjecentraler fyller en viktig funktion i det förebyggande arbetet och har förutsättningar för
att dels kunna sätta in stöd och ge råd i ett tidigt skede, dels främja en positiv anknytning mellan
barn och förälder. Familjecentralen kan också bidra till att utjämna hälsoklyftor bland
barnfamiljer. Familjecentralen utgör alltså en viktig och strategisk del i det regionala och lokala
folkhälsoarbetet.
En avsiktsförklaring att utreda möjligheten för att etablera en familjecentral i Tomelilla har
undertecknats av familjenämndens ordförande, Region Skåne och Capio Novakliniken den 14
april 2019.
1
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”Utredningen ska innefatta såväl organisatoriska som ekonomiska förutsättningar för att etablera
en familjecentral på ett sådant sätt att respektive politiskt organ kan besluta om att inrätta en
familjecentral i Tomelilla kommun.
Utredningen ska bland annat innehålla följande delar.







en bakgrund om vad en familjecentral är
familjecentralens parter
familjecentralens organisation
en beskrivning av barnfamiljers behov och förutsättningar i Tomelilla kommun
familjecentralens omfattning (öppettider, tjänstgöringsgrader m.m.)
förslag på lämpliga lokaler samt kostnader för att göra den eller dem ändamålsenliga för
verksamheten inklusive hyreskostnader
 ekonomiska kostnader för varje part för drift av verksamheten vilket också ska inkludera
personella resurser
Utredningen kan även innehålla andra delar som bedöms behövliga för att fullgöra uppdraget.
Parterna ska genomföra gemensamma möten för det fall sådana behövs för att utreda uppdraget.
Utredningen ska vara klar den…….. Utredningen ska kunna utgöra ett fullständigt underlag för
att respektive politiskt organ ska kunna fatta beslut om att etablera en familjecentral i Tomelilla
kommun. Eventuellt ansvar för gemensamma kostnader för utredningen ska godkännas av
respektive part.
Parterna får efter utredningens slutförande möjlighet att fatta nödvändiga beslut om att gå vidare
ingår parterna ett samverkansavtal för att fastslå villkoren kring en familjecentral i samverkan
mellan kommunen och regionen.”

Parter
Tomelilla kommun, familjenämnden, Individ och familj samt Barn och utbildning
Region Skåne, Vårdcentralen i Tomelilla
Capio Novakliniken i Tomelilla

Organisation
Familjecentralen bör inrättas under ordinarie verksamhet för att bli livskraftig. Tomelilla
kommun bör äga eller hyra lokalen för att sedan hyra ut delar av lokalen till de övriga parterna.
Familjecentralen bör läggas till en enhetschefs ansvar inom Tomelilla kommun, där denna har
samordningsansvar för familjecentralen samt har budgetansvar, men inte personalansvar och
personalkostnader för samtlig personal, vilka läggs på respektive part.
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Barnfamiljers behov och förutsättningar
Variabler som arbetslöshet, familjer med låga inkomster, låg födselvikt, amningsfrekvens,
rökande blivande mödrar/rökande spädbarnsföräldrar samt barnfattigdomsindex. Dessa kan
påverkas positivt genom familjecentralens arbete genom samverkan, tidig upptäckt och
relationsskapande. (Socialstyrelsen. Familjecentraler, -kartläggning och kunskapsöversikt.
Socialstyrelsen. 2008. (Artikel nr 2008-131-16).
Enligt Sven Bremberg, Statens folkhälsoinstitut, visar forskning att hälsofrämjande insatser under
förskoleåldern har bättre effekter än åtgärder i skolålder. En stor del av hälsoskillnaderna som
finns hos barn och ungdomar kan förklaras av sociala faktorer i tidig uppväxt, faktorer som i
många fall är möjliga att påverka. Nära hälften av all ohälsa bland barn är relaterad till familjens
sociala och ekonomiska problem (prop. 2002/03:35 Mil för folkhälsan). Genom att ge barn och
ungdomar en stödjande uppväxtmiljö, kvalité i förskola, skola och fritidsverksamhet samt genom
direkt och indirekt stöd till föräldrar, kan de sociala skillnaderna i ohälsa minskas/utjämnas.
Föräldrars stöd betonas som särskilt angeläget i den reviderade nationella folkhälsopolitiken
(prop.2007/08:110 En förnyad folkhälsopolitik).
Utvärderingar visar att kommuner och landsting/regioner har uppnått goda resultat genom dels
ekonomiska vinster då resurser används effektivare. Dels genom mänskliga vinster genom att rätt
stöd sätts in tidigt. (Landstinget Gävleborg, Gävle kommun. Familjecentralen som idé, Exemplet
Andersberg i Gävle, Kvalitet och uppföljning. 2008. (Rapport 2008:06).
För statisk över Tomelilla kommun, se bilaga 1. Statistiken som togs fram och de workshops
som genomförts i Tomelilla gällande förstudien UD1- Förbättrade levnadsvanor hos utsatta
grupper visar på behovet av tidiga och samordnade insatser.

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

Socialtjänst

Öppen förskola
Samordnare

Verksamhet

Tjänster

Capio
Novakliniken
Capio
Novakliniken
Vårdcentralen,
Region Skåne
Tomelilla
kommun,
Individ och
familj
Tomelilla
kommun, Barn
och utbildning
Tomelilla
kommun

Barnmorska

2020-12-10
TjänstKostnad
göringsgrad

Barnsjuksköterska
Barnsjuksköterska
Socionom

50%
utökning

250 000kr

Förskollärare

30%
utökning

170 000kr

Enhetschef

20%
utökning

170 000kr

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

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

4

129

2020-12-10
Beräkningarna utgår från två scenarion, nybyggnation alternativt anpassning av existerande
lokal*. Underliggande kvm-uppskattning är 289 kvm.
Alternativ

Investeringskostnad Total
Hyra, ink el, värme
Total
investeringskostnad
SEK/kvm
och
årshyra
(schablon)
(schablon)
fastighetsservice/kvm

(schablon)
Nybyggnation
Anpassning*
Inventarier

30 000kr
12 500kr

8 670 000kr
3 612 500kr
350 000kr

1400kr
1200kr

404 600kr
346 000kr

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

Lokalbehov
Öppen förskola
Samlingslokal m pentry

40 kvm

1 toalett med skötbord, handikappanpassad

15 kvm

1 gästtoalett

5 kvm

1 rum för amning, vila, sagoläsning

15 kvm

1 kontor med plats för material

8 kvm

Utrymme utomhus för barnvagnsparkering under tak

Öppenvård/ Individ och familj
1 kontor

15 kvm

6 kontor

6x8 kvm

1 personaltoalett

7 kvm

Barnhälsovård
2 rum (undersökning, vask/kontor/samtal – krav på isolering
Beredningsrum (vask, labb, kyl)

2x18 kvm

15 kvm

5
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Mödrahälsovården
1 rum (undersökning/samtal) rummet behöver ligga i anslutning till toalett

20kvm

Gemensamma utrymmen
Stor entré

10 kvm

Alternativ ingång
1 samtalsrum

20 kvm

Väntrum

15 kvm

Personalrum m kokvrå

20 kvm

Gärna utrymme utomhus för t.ex. lekplats
Total lokalyta

289 kvm

Ekonomiska kostnader för varje part för drift av verksamheten
vilket också ska inkludera personella resurser
Personalkostnader
Capio
Novakliniken
Vårdcentralen,
Region Skåne
Tomelilla
kommun

590 000kr

Hyra
Drift
Nybyggnation
93 940kr
Befintlig
80 520kr
Nybyggnation
65 940kr
Befintlig
56 520kr
Nybyggnation 70 000
244 400kr
kr
Befintlig
209 520kr

Årsbudget

904 400kr
869 520kr
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Familjenämnden

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

Diarienummer: FN 2021/3
Datum 6 oktober 2021

Anmälningsärenden 2021-10-29
Förvaltningens förslag till beslut

Familjenämnden beslutar godkänna informationen och lägger densamma till
handlingarna.

Ärendebeskrivning

Anmälningsärenden till familjenämnden den 29 oktober 2021.


Anmälda kränkningar september 2021.



Vitesföreläggande - Sekretess



Kf § 111/2021 Avsägelse från Anne Månäng (SD) som ersättare i
kommunstyrelsen och ersättare i familjenämnden.



Klagomål/orosanmälan - Sekretess

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Therese Stendahl, 2021-10-21.
Anmälda upplevda kränkningar september 21, handlingsid: Fn 2021.3444.
Beslut i mål nr 4929-21, utdömande av vite, ej prövningstillstånd av Kammarrätten i
Göteborgs beslut i mål nr 3802-21, handlingsid: Fn 2021.3286.
Kf § 111/2021 Avsägelse från Anne Månäng (SD) som ersättare i kommunstyrelsen
och ersättare i familjenämnden, handlingsid: Fn 2021.3289.
Orosanmälan enligt 14 kap 1 § Socialtjänstlagen, handlingsid: Fn 2021.3333.

tomelilla.se
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se
Tomelilla kommun, Familjenämnden centralt/övergripande, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla
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Familjenämnden centralt/övergripande

Therese Stendahl
Nämndsekreterare

2 (2)

134

Elev
pojke
pojke
pojke
pojke
pojke
pojke
flicka
flicka
flicka
flicka
flicka
flicka
pojke
pojke
pojke
flicka
pojke
pojke
pojke
flicka
pojke
pojke
pojke
pojke

Datum
2021-09-30
2021-09-28
2021-09-28
2021-09-28
2021-09-28
2021-09-26
2021-09-21
2021-09-21
2021-09-21
2021-09-20
2021-09-20
2021-09-19
2021-09-15
2021-09-15
2021-09-15
2021-09-15
2021-09-15
2021-09-15
2021-09-14
2021-09-13
2021-09-09
2021-09-05
2021-09-05
2021-09-05

Anmält av
Rektor Gunilla Djerf
Rektor Gunilla Djerf
Rektor Gunilla Djerf
Rektor Gunilla Djerf
Rektor Gunilla Djerf
Bitr rektor Emma Walters
Bitr rektor Emma Walters
Bitr rektor Emma Walters
Bitr rektor Emma Walters
Bitr rektor Emma Walters
Bitr rektor Emma Walters
Rektor Anna Strive
Rektor Tina Bjerström
Rektor Tina Bjerström
Rektor Tina Bjerström
Rektor Tina Bjerström
Rektor Tina Bjerström
Rektor Tina Bjerström
Bitr rektor Emma Walters
Bitr rektor Emma Walters
Skolkurator Josefin Fridh
Rektor Anna Strive
Rektor Anna Strive
Rektor Anna Strive
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Skola/förskola
Smedstorp
Odenslund
Odenslund
Smedstorp
Smedstorp
Lindesborg
Lindesborg
Lindesborg
Lindesborg
Lindesborg
Lindesborg
Kastanjeskolan
Byavång
Byavång
Byavång
Byavång
Byavång
Byavång
Lindesborg
Lindesborg
Kastanjeskolan
Kastanjeskolan
Kastanjeskolan
Kastanjeskolan

Klass
Sme 6 (2021/2022)
Ode 5 (2021/2022)
Ode 5 (2021/2022)
Sme 6 (2021/2022)
Sme 6 (2021/2022)
Li 1B (2021/2022)
Li 1A (2021/2022)
Li 1A (2021/2022)
Li 1A (2021/2022)
Li 1A (2021/2022)
Li 4A (2021/2022)
7e (2021/2022)
Bya 6A (2021/2022)
Bya 4A (2021/2022)
Bya 6A (2021/2022)
Bya 0A (2021/2022)
Bya 4A (2021/2022)
Bya 3A (2021/2022)
Li 4A (2021/2022)
Li 2B (2021/2022)
9e (2021/2022)
7a (2021/2022)
9d (2021/2022)
7a (2021/2022)

Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
20 september 2021

Kf § 111

Dnr KS 2018/286

Avsägelse från Anne Månäng (SD) som
ersättare i kommunstyrelsen och
ersättare i familjenämnden
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar entlediga Anne Månäng (SD) från uppdraget som
ersättare i kommunstyrelsen och familjenämnden.
Kommunfullmäktige beslutar utse Kent Olofsson (SD) till ny ersättare i
kommunstyrelsen istället för Anne Månäng (SD).
Kommunfullmäktige beslutar utse Per Gustafsson (SD) till ny ersättare i
familjenämnden istället för Anne Månäng (SD).

Ärendebeskrivning

Anne Månäng (SD) har den 22 augusti 2021 inkommit med avsägelse som ersättare i
kommunstyrelsen och familjenämnden.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Anne Månäng (SD) som ersättare i kommunstyrelsen och
familjenämnden, handlingsid: Ks 2021
_________
Beslutet skickas till:
Anne Månäng (SD)
Per Gustafsson (SD)
Kent Olofsson (SD)
Kommunstyrelsen
Familjenämnden
Lönekontoret Ystad
Förtroendemannaregistret/Therese Stendahl
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Familjenämndens individ- och familjeutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
11 oktober 2021

Fnifu § 159

Dnr FN 2021/3

Redovisning av anmälningsärenden
september 2021
Familjenämndens individ- och familjeutskotts
beslut

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

Ärendebeskrivning

Placeringar av barn och unga september 2021
Kön

Plats

Kostnad/mån

Placerings

Placerings

start

avslut

Pojke

Forsane
akutboende

255 750:-

2021-05-12

Flicka

SIS Ryds Brunn 254 200:-

2021-07-13

Pojke

Almaröd AB

2021-03-01

57 000:-

Extern Öppenvård
Kön
Pojke

Plats
Hassela
Mentorskap

Kostnad/mån
24 200:-
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Placerings

Placerings

start

avslut

2020-12-19

2021-09-17

Familjenämndens individ- och familjeutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
11 oktober 2021

Vuxen placering
Kön

Plats

Man

Icuro

Kvinna

SIS Örebro

Kostnad/

Placerings

Placerings

mån

start

avslut

50 674:-

2021-03-07

2021-06-03

150 000:-

2021-05-21

Statistik fattade beslut juni 2021 – september 2021 Barn och Familj
Beslut

Juni

Juli

Startade utredningar

18

15

7

7

Avslutade utredningar
med insats

8

5

1

2

Avslutade utredningar
utan insats

12

4

1

2

Förlängd utredningstid
11:2

1

0

0

1

Uppföljning utredning
11 kap § 4 a SoL

0

2

1

0

Nerlagda utredningar

0

0

0

0

Övervägande om
fortsatt vård 6 kap 8 §
SoL

5

5

0

3

Vård enligt LVU

2

1

2

0

Avslag om vård enligt
LVU

0

0

0

0

Vård enligt LVU upphör 0

0

0

0

Placering i
jourhem/familjehem
enligt SoL

0

0

2

2
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Augusti

September

Familjenämndens individ- och familjeutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
11 oktober 2021

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

2

1

2

0

Placering i
akuthem/HVB-hem
enligt LVU

0

0

0

0

Placering SIS enligt
LVU

0

1

0

0

Beviljat strukturerat
öppenvårdsprogram

7

9

4

6

Statistik fattade beslut SoL och LVM perioden
Juni 2021 – september 2021
Beslutstyp

Juni

Juli

0

0

0

0

Utr. Ek bistånd enl 11 kap 1 § SoL

10

14

17

9

Avsluta utr. Ek bistånd

11

8

5

10

2

2

3

2

Försörjningsstöd 4 kap 1 § SoL

119

115

93

97

Livsföring övrigt 4 kap 1 § SoL

59

60

49

59

Arbetsförberedande

1

0

5

8

78

70

55

52

Överklagan rätt tid

1

2

2

4

Överklagan avvisas

0

0

0

0

Yttrande över överklagat beslut

1

3

1

4

Lex Sarah

Augusti

September

Ekonomiskt bistånd

Lägga ner utr. Ek bistånd

Avslag 4:1 SoL
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Familjenämndens individ- och familjeutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
11 oktober 2021

Ändring överklagat beslut

0

0

1

0

Utredning 11:1 ansökan

0

1

0

0

Avsluta utredning

0

1

0

0

Lägga ner utredning

0

0

0

0

Öppenvård familjefrid

3

0

0

0

Försörjningsstöd 4 kap 1 § SoL

0

0

0

0

Livsföring övrigt 4 kap 1 § SoL

0

0

0

0

Avslag 4:1 SoL

0

0

0

0

Inleda utredning enligt 11 kap 1 § SoL 4

0

0

0

Avsluta utredning

1

0

1

0

Utredning yttrande/upplysning

1

0

0

1

Avsluta utredning – avslag

0

2

0

0

Inleda utredning 7 § LVM

0

1

0

0

Avsluta utredning LVM § 11

0

0

0

0

Omedelbart omhändertagande enl 13
§ LVM

0

0

0

0

Ansökan om vård enligt 11 § LVM

0

0

0

0

Placering LVM hem 25 §

1

0

0

0

Placering HVB hem 27 §

0

0

0

0

Placering HVB hem missbruk

0

0

0

0

Placering HVB hem övriga vuxna

0

0

0

0

Yttrande körkortsförord. 3:8

1

0

0

0

Yttrande körkortsförordningen 5:2

1

1

0

0

Öppenvård vuxen

0

0

1

1

Avslag öppenvård

0

0

0

0

Överklagan

0

0

0

0

Överklagan avvisas

0

0

0

0

Familjefrid

Vuxenenheten
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Familjenämndens individ- och familjeutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
11 oktober 2021

Yttrande över överklagat beslut

0

0

0

0

Ändring av överklagat beslut

0

0

0

0

Inleda utredning 11 kap 1 § SoL

1

3

0

6

Avsluta utredning

1

5

0

2

Bevilja andrahandskontrakt

2

0

0

1

Avslag 4:1

2

3

1

0

Överklagan rätt tid

1

0

0

0

Ändring av överklagat beslut

1

0

0

0

Boendekontrakt

Domar och beslut, juli – september 2021
Meddelande om dom från Ystads Tingsrätt den 22 juli 2021. Mål nr. T1496-21.
Handlingsid. Fn. 2021.2546
Dom meddelad gällande växelvis boende enligt tingsrättens beslut.
Meddelande om dom som vunnit laga kraft den 31 augusti 2021. Mål nr. T 1410-21.
Handlingsid. Fn. 2021.2891
Dom angående gemensam vårdnad har vunnit laga kraft den 27 augusti 2021.
Meddelande dom från Ystad Tingsrätt den 2 september 2021. Mål nr. T1122-21.
Handlingsid. Fn. 2021.2935.
Dom meddelad gällande vårdnad om barn, nu om ändring av intermistiskt beslut.
Meddelande om dom från Förvaltningsrätten i Malmö den 7 september 2021. Mål nr.
3819-21.
Handlingsid. Fn. 2021.2991.
Dom meddelad angående överklagat beslut gällande bistånd enligt socialtjänstlagen.
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
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Familjenämndens individ- och familjeutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
11 oktober 2021

Meddelande om dom från Förvaltningsrätten i Malmö den 22 september 2021. Mål
nr. 8881-21.
Handlingsid. Fn. 2021.3127
Dom meddelad angående överklagat beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen.
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Meddelande om dom som vunnit laga kraft, från Hovrätten över Skåne och Blekinge
den 23 september 2021. Mål nr. T2195-21.
Handlingsid. Fn. 2021.3130
Dom som vunnit laga kraft gällande överklagat beslut om särskilt förordnande om
vårdnad.

Förvaltningens förslag till beslut

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse administratör, Zenitha Thulin, handlingsid: Fn 2021.3280.
Familjehem september 2021, handlingsid: Fn 2021.3255.
Placeringar september 2021, handlingsid: Fn 2021.3254.
Beslut - Dom i mål nr T 1496-21 - avseende vårdnaden av barn, handlingsid: Fn
2021.2546.
Dom nr T 1410-21 har vunnit laga kraft, vårdnad, handlingsid: Fn 2021.2891.
Protokoll i mål nr T 1122-21, vårdnad om barn med mera, om ändring av
intermistiskt beslut, handlingsid: Fn 2021.2935.
Dom i mål 3819-21 avseende bistånd, avslag, handlingsid: Fn 2021.2991.
Dom i mål nummer 8881-21. Bistånd enligt socialtjänstlagen – avslag, handlingsid:
Fn 2021.3127.
Dom nr T 2195-21 har vunnit laga kraft, överflyttande av vårdnad, handlingsid: Fn
2021.3130.
_________
Beslutet skickas till:
Familjenämnden
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Familjenämndens individ- och familjeutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
11 oktober 2021

Fnifu § 160

Redovisning av statistik och kostnader
september 2021
Familjenämndens individ- och familjeutskotts
beslut

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

Ärendebeskrivning

Redovisning av kostnader och statistik för september 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 2021.3281.
Redovisning, administratörer Jenny Delfin och Camilla Ohlsson, handlingsid: Fn
2021.3258.
_________

Beslutet skickas till:
Familjenämnden
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Redovisning avseende
kostnader och statistik
Individ – och familjeomsorgen
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Försörjningsstöd

2021-10-04

2
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Antalet inkomna löpande ansökningar under år 2020

Antal unika
ansökningar
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Antalet inkomna löpande ansökningar under år 2021

Antal unika
ansökningar
160
140
120

20

15

19

19
18

100

16

80
60
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108

113

115

40
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94

maj

juni

15

14

13
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juli
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september

20
0
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april
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Cirka 85 % sökande digitalt.
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Utbetalt försörjningsstöd per månad

Utbetalt bistånd
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Utbetalt försörjningsstöd till antal unika hushåll per månad
152

150
141
136
120

134

141

138 139

137

133

135

131

129
122

119
113

113

112

121

120

118 118

113

118
112

115

113

NOVEMBER

DECEMBER

103
97
89

JANUARI

FEBRUARI

MARS

APRIL

MAJ

JUNI
2019

2021-10-04

5

JULI
2020

148

2021

90

AUGUSTI

89

SEPTEMBER

OKTOBER

De vanligaste orsakskoderna under jan – sept år 2020
Fördelat på antal unika beslut
Arbetslös, ingen ersättning
Sjukskriven med läkarintyg, ingen sjukpenning
Arbetslös, otillräcklig ersättning
Arbetshinder, sociala skäl

Sjuk-/aktivitetsersättning, otillräcklig ersättning
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De vanligaste orsakskoderna under jan - sept år 2021
Fördelat på antal unika beslut
Sjukskriven med läkarintyg, ingen sjukpenning
Arbetslös, ingen ersättning
Arbetslös, otillräcklig ersättning
Arbetshinder, sociala skäl
Sjuk-/aktivitetsersättning, otillräcklig ersättning
0
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300

400

Fortsatt stor andel som är sjukskrivna utan rätt till sjukersättning. Har pågående projekt utifrån
denna målgrupp; Grön Arena (vårt AME), projekt med socialpsykiatrin och Möjligheternas väg.
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Antal nya ärenden inom försörjningsstöd
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Upplever mindre inflöde av nya ärende över tid, men däremot mer komplexa ärende.

Mer vanligt förekommande att personer är utan bostad, eller på väg att förlora bostad än förut.
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Arbetsmarknadsenheten
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Antal nya insatser på AME

ANTAL UNIKA
INSATSER
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2020

2021
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1
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0
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1
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Arbetar aktivt med flödet F:stöd och AME för att fånga upp aktuella lämpliga deltagare till AME. Tidigare har AME ej arbetat med de som har sysselsättning via AF 100 %.
Vi ändrar nu arbetssätt och kommer arbeta parallellt med AF med dessa personer framöver för att påskynda processen att bli självförsörjande, och därmed kommer dessa
personer
framöver remitteras till AME.
En anledning till detta är reformeringen från AF, dvs att de endast är beställare av insatser. Vi önskar mer insyn utifrån insatser i KROM framöver och kommer därför jobba
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för att uppnå ett nära samarbete mellan KROM företag och AME.
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Avslutsorsaker avseende unika insatser på AME
under jan - sept
5
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Antal pågående familjefridsärenden

Antal unika
ärende
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KOSTNADER AVSEENDE SKYDDAT BOENDE
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Har just nu en pågående skyddsplacering.
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OKT

Familjevåldsenheten öppenvård
5 uppdrag är skickade till familjevåldsenheten under perioden
jan – sept 2021
Funktionen att skicka uppdrag till familjevåldsteamet i Treserva är
verkställt i början av år 2021
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Solhuset
Vuxenenheten
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ANTAL VUXNA PLACERADE PÅ BEHANDLINGSHEM ENLIGT SOL
2019

2020

2021

3

3

Har en pågående SOL placering start sep. -21. Beslut på 3 månader.
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LVM – placeringar
• Under år 2019 hade nämnden en LVM – placering under
perioden maj – november till en kostnad om 878 400 kr
• Inga LVM – placeringar under år 2020

• 1 LVM – placering under år 2021 – placering under perioden
maj – sept till en kostnad om 665 000 kr

En pågående LVM-placering. Upphör nov-21.
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Totala kostnaden för placeringar enligt SoL och LVM
jan - sept
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Antal unika
ärende

Antal frivilliga samtalsstöd avseende missbruk
och psykisk ohälsa under jan - sept
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Antal unika
ärenden

Antal pågående ärenden inom missbruk
och psykisk ohälsa under jan – sept
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Vuxenenheten öppenvård
14 uppdrag är skickade till vuxenenheten under perioden
jan – sept 2021
Funktionen att skicka uppdrag till vuxenenheten i Treserva
är verkställt i början av 2021
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Barn och familj
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Antal inkomna anmälningar och ansökningar

Antal unika
anmälningar/
ansökningar
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Det är möjligt att antalet inkomna anmälningar och ansökningar minskat 2021 utifrån att samhället har restriktioner och att det
därför är ett minskat socialt tryck på de familjer som har olika psykosociala problem.
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Antal inkomna anmälningar och ansökningar under jan - sept
2019

2020

2021

Anmälan 0-17 år

Ansökan 0-17 år

Anmälan 18-20 år

Ansökan 18-20 år
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ANTAL UNIKA ANMÄLNINGAR / ANSÖKNINGAR

Anmälningar 0-17 år har minskat 2021, med viss risk för att vi får en markant
ökning längre fram i år när restriktionerna minskat och problem blir synligare igen.
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Avslutsorsaker avseende förhandsbedömningar
Antal unika anmälningar och ansökningar
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De vanligaste orsakskoderna under jan - sept år 2020
Antal unika anmälningar
B/U Beteendeproblem socialt nedbrytande
Bristande omsorg, relationsproblem i familj

Bristande omsorg, vanvård fysisk och psykisk
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De vanligaste orsakskoderna under jan – sept år 2021
Antal unika anmälningar
Bristande omsorg, vanvård fysisk och psykisk
Bristande omsorg, relationsproblem inom familjen
Våld inom familjen
B/U Beteendeproblem socialt nedbrytande
Föräldrar missbruk, alkohol och narkotika
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Under 2020 ökade orsakskoden ”Bristande omsorg, relationsproblem i familjen” dramatiskt. Utmaning är att kunna
erbjuda stöd till familjerna i ett tidigare skede, här krävs ett samarbete mellan olika myndigheter – som är på gång.
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Antal barn placerade i familjehem
år 2021

Kostnader avseende familjehem och särskild
förordnad vårdnadshavare år 2021
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Ett ökat ärendeinflöde medför ökade kostnader då insatsbehoven ökar. På Balder arbetar vi på att kunna
möta fler komplexa behov på hemmaplan med strukturerade behandlingsformer som alternativ till dyrare
extern vård. Dock håller vi fortfarande på att implementera IHF och den formen kommer troligen att utökas
något under året.
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Kostnader avseende placeringar på HVB / SIS
under jan - sept
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De placeringar som väl görs på HVB/SIS är mycket komplexa och resurskrävande då
alla former av annan vård inte har fungerat
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Familjerätt
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Antal beslutsdatum inom familjerätt under perioden jan - sept
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Antal uppdrag på öppenvårdsenheten (Balder)
under jan - sept
Antal unika
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Antal frivilliga insatser på öppenvårdsenheten
under jan - sept
Antal unika
insatser
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Intensivare uppdrag tar mer av öppenvårdens resurser, speciellt i implementeringsfasen. Dock sägs inte nej till
varken samarbetssamtal eller rådgivning. En anledning till minskat inflöde till råd och stöd kan vara att det har
varit otydligt om hur medborgaren ska komma i kontakt med öppenvården sedan samordnarfunktionen togs
bort. Insatsen har nu fått en egen rubrik på hemsidan.
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