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Tomelilla kommun
Familjenämnden
Charlotte Rosdala (C)
Ordförande

Therese Stendahl
Sekreterare

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

(2019-2022)

Sammanträdesdag:

Antal närvarande ledamöter:
1

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 28 oktober 2021

Dialoger och informationsärenden 202111-26
Förvaltningens förslag till beslut

Familjenämnden beslutar godkänna informationen och lägger densamma till
handlingarna.

Ärendebeskrivning

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


Kvalitetsundersökning sociala jouren.

Skolchef Johan Holmqvist och biträdande skolchef Ulrika Ahrlin informerar om
utbildningsverksamheten.
Familjenämnden får besök av verksamhetsutvecklare Stefan Persson som informerar
om visionsarbetet.
Charlotte Rosdala (C) och Anders Throbäck (S) informerar om sitt möte med
ungdomsrådet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Therese Stendahl, 2021-11-17.

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)
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Familjenämnden

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

Diarienummer: FN 2021/68
Datum 17 november 2021

Ekonomisk uppföljning för oktober 2021
Förvaltningens förslag till beslut

Familjenämnden beslutar godkänna informationen och lägger densamma till
handlingarna.

Ärendebeskrivning

Förvaltningen redovisar ekonomisk uppföljning.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Therese Stendahl, 2021-11-17.
Budgetuppföljning oktober 2021 BoU, handlingsid: Fn 2021.3787.
Budgetuppföljning oktober 2021 IFO, handlingsid: Fn 2021.3786.
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
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Oktober UPPFÖLJNING BoU

Barn och utbildning, per ansvar
Ansvar
Sum m a

Årsbudget Budget Jan-O kt

Utfall Jan-O kt

Budgetavvikelse Jan-O kt (tkr)

291 821

284 424

79 168

65 565

60 754

4 811

9

197 660

164 964

164 023

941

0

Ledning/Administration

44 180

36 358

35 132

1 227

0

Elevhälsan

20 733

17 321

16 362

959

9

Skola, fritidshem och förskoleklass

7 699

6 790

8 245

-1 456

1 131

Förskola

1 270

823

-92

915

166

Gymnasieundervisning
Skolpeng/Barnpeng

7 396

Corona

350 710

1 315

Ekonomi
Barn- och utbildnings nettokostnader uppgår till 284,4 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 – Okt 2021 ”Individ och familj”
Ansvar

Utfall Jan – Okt
2021

Årsbudget

Prognos

Budgetavvikelse

50 307

62 998

62 998

0

4 188

5 478

5 478

0

Barn och unga

23 235

30 573

30 373

200

Arbete och försörjning

13 490

18 083

18 083

0

Arbetsmarknadsenheten

3 990

2 524

2 524

0

Kommunal Vuxenutbildning

5 404

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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Familjenämnden

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

Diarienummer: FN 2020/124
Datum 17 november 2021

Familjecentrum
Förvaltningens förslag till beslut

Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Förvaltningen redogör för ärendets utveckling.
Uppföljning
Vid varje sammanträde för familjenämnden.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Therese Stendahl, 2021-11-17.
Familjenämnden centralt/övergripande
Therese Stendahl
Nämndsekreterare
Beslutet skickas till:
Skolchef Johan Holmqvist
Socialchef Camilla Andersson

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

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

Diarienummer: FN 2021/102
Datum 15 november 2021

Tjänsteskrivelse
Förvaltningens förslag till beslut

Familjenämnden beslutar fastställa föreslagna dagar för höst- och vårterminens
början och slut läsåret 2022/2023 för grundskola samt grundsärskola.

Ärendebeskrivning

Huvudmannen ska enligt skolförordningen 2011:185 besluta om dagar för höst-och
vårterminens början och slut för grundskola och grundsärskola. Lagstiftningen som
styr elevernas läsår lyder som följer:
Skolförordningen 2011:185, 3 kap Lärotider
” Läsår
2 § Läsåret ska ha minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar.
Utöver skol- och lovdagarna får det inom läsåret läggas ut högst fem studiedagar för
personalen.
3 § Läsåret ska börja i augusti och sluta i juni. Dagarna för höst- och vårterminens
början och slut beslutas av huvudmannen.”
I huvudöverenskommelsen HÖK 21 mellan Sveriges Kommuner och Regioner och
Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd finns i bilaga M till AB i
lydelse 2021-04-01 följande lydelse gällande lärares arbetstid.
Reglerad arbetstid

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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” c) Arbetstagares reglerade arbetstid förläggs, under och i anslutning till elevernas
skolår, till 194 dagar – A-dagar – per verksamhetsår.”
Ekonomiska konsekvenser
Förslag till läsår utgår från de styrdokument som finns, vilket inte ger några
konsekvenser.
Barnperspektivet
Ett väl disponerat läsår ger goda förutsättningar för studier.
Miljöperspektivet
Inte aktuellt.
Uppföljning
Samverkan med BoU:s ledningsgrupp och Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund
genomförs varje år kring läsårstiderna där förslag till förbättringar behandlas.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, biträdande skolchef Ulrika Ahrlin, 2021-11-15.
Förslag Läsårstider 22/23 grundskola-grundsärskola i Tomelilla kommun,
handlingsid: Fn 2021.3788.
Barn och utbildning
Ulrika Ahrlin
Biträdande skolchef
Beslutet skickas till:
Familjenämnden
Lärarnas Riksförbund Greger Sandell
Lärarförbundet Ise Örn- Balksäter
Rektorer
Åsa Andersson

2 (3)
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Eva Johansson
Henrik Ryd
Linda Ekelund

3 (3)
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Förslag Läsårstider 22/23 grundskola-grundsärskola i Tomelilla kommun
Vecka ht 2022

Måndag

v32 8-14 aug
v33 15-21aug

Studiedag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Studiedag

Studiedag

Studiedag

Studiedag

Skolstart

lärare

elever
4

0

5

4 Fritids övergång 31 juli, ekonomiskt sker överflytt 1 aug

v34 22-28 aug

5

5

v35 29-4 sept

5

5 Lärare:

v36 5-11 sept

5

5 194 dgr

v37 12-18 sept

5

5 Elever:

v38 19-25 sept

5

5 178 dgr

v39 26 sept-2 okt

5

5 Studiedagar:

v40 3-9 okt

5

5 16

5

5 Studiedgar

5

3 under termin:

5

54

v41 10-16 okt
v42 17-23 okt

Studiedag

Studiedag

LOV

LOV

v43 24-30 okt
v44 31 okt-6 nov

LOV

LOV

LOV

0

0 Lovdagar:

v45 7-13 nov

5

5 15

v46 14-20 nov

5

5

5

5

5

4

5

5

5

5

v47 21-27 nov
v48 28 nov-4 dec

Studiedag

v 49 5-11 dec
v50 12-18 dec
v 51 19-25 dec

Skolavslutning

13

2

2

91

83

Julafton lör

Vecka vt 2023

Måndag

Tisdag

Onsdag

Studiedag

Studiedag

Studiedag

Torsdag

v.1 2-8 jan
v2 9-15 jan

Fredag
Trettondagen

0

0

5

2

v3 16-22 jan

5

5

v4 23-29 jan

5

5

v5 30 jan-5 feb

5

5

v6 6-12 feb

5

5

5

5

v7 13-19 feb
v8 20-26 feb

LOV

LOV

LOV

LOV

LOV

0

0

v9 27-5 mars

5

5

v10 6-12 mars

5

5

v.11 13-19 mars

5

5

v12 20-26 mars

5

5

5

5

0

0

4

4

5

5

5

5

4

4

5

5

3

2

5

5

5

5

v13 27 mars- 2 apr
v14 3-9 apr
v15 10-16 apr

LOV

LOV

LOV

Skärtorsdag/
LOV

Långfredag

Annandagpåsk

v16 17-23 apr
v17 24-30 apr
v18 1-7 maj

Första maj

v19 8-14 maj
v20 15-21 maj

Studiedag

Kristi
himmelsfärd

LOV

v21 22-28 maj
v22 29 maj-4 juni
v23 5-11 juni

Nationaldagen

v24 12-18 juni
v25 19-25 juni

Skolavslutning
Studiedag

Studiedag

Studiedag

4

4

Studiedag

5

4

Midsommarafton

3

0

103

95
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Familjenämndens individ- och familjeutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
8 november 2021

Fnifu § 169

Dnr FN 2021/103

Intern kontrollplan Familjenämnden 2022
Familjenämndens individ- och familjeutskotts
förslag till familjenämnden

Familjenämnden beslutar anta punkterna 3, 4 och 6 i förvaltningens
bruttolista, handlingsid: Fn 2021.3621, över risker/kontrollpunkter som ska
ingå i familjenämndens interna kontrollplan.

Ärendebeskrivning

Socialchef Camilla Andersson inger och förevisar förvaltningens bruttolista över
risker/kontrollpunkter för slutligt beslut i familjenämnden att ingå i nämndens
interna kontrollplan 2022, handlingsid: Fn 2021.3621.

Beslutsunderlag

Bruttolista 2022 IoF, slutlig version, handlingsid: Fn 2021.3621.

Förslag till beslut under sammanträdet

Charlotte Rosdala (C) yrkar att familjenämndens individ- och familjeutskott
beslutar föreslå familjenämnden att punkterna 3, 4 och 6 i förvaltningens
bruttolista, handlingsid: Fn 2021.3621, över risker/kontrollpunkter ska ingå i
familjenämndens interna kontrollplan.

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordföranden att familjenämndens individ- och
familjeutskott beslutar enligt Charlotte Rosdalas (C) yrkande.
_________
Beslutet skickas till:
Familjenämnden

Justerandes sign
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Riskanalys 2021
Verksamhet: XX
1

Löneanalyslistan -rätt lön till rätt person

3

2

6

Direktåtgärd

2

Att frånvarorapportering inte sköts av
medarbetare

3

2

6

Befintliga åtgärder
bedöms räcka

3

3

2

6

Befintliga åtgärder
bedöms räcka

4

Risk att tappa bort
patienter/brukare/Klienter vid övergången
till nytt verksamhetssystem
Introduktion av nya medarbetare

3

3

9

Granskning

5

SIP att rutinen följs

2

3

6

Befintliga åtgärder
bedöms räcka

6

Hantering av hot och våldsituationer

2

3

6

Granskning

7

Brist i brandskyddsarbetet

3

3

9

Direktåtgärd

8

Rutin för barn som upplevt våld saknas

3

3

9

Direktåtgärd

9

Att sekretessuppgifter inte skickas till fel
personer.
Lex sarah utredningar i pappersform
innebär en risk i hanteringen
Ansökningar fastnar i systemet för
automatiseringen av försörjningsstöd

2

3

6

2

2

4

3

2

6

Befintliga åtgärder
bedöms räcka
Befintliga åtgärder
bedöms räcka
Befintliga åtgärder
bedöms räcka

Att inte hämta ut postlistan varje dag

2

3

6

10
11

12

16

Befintliga åtgärder
bedöms räcka

EC /Ekonom
ska ta ut listan
månatligen
VoO har en
gemensam
adm som
granskar TC
varje månad
Bygga upp ett
kontrollmomen
t initialt
Följsamhet till
rutin för intro
Avvikelser vid
avsteg från
rutin är
tillräckligt
Finns lokala
rutiner?
Inventering av
behov pågår
Ny rutin 2021

Administratör
kontrollerar
systemet
dagligen
Finns
arbetsinstrukti
on för ansvarig

13

Brister i att diarieföring av avtal

2

2

4

Acceptabel

14

Risker vid vakanser

2

2

4

Acceptabel

Pågående
utbildning
EC ansvarar
för fördelning
av
arbetsuppgifter
under
vakansen

Förklaringar till riskanalysens kolumner

Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska nämnderna, styrelsen och bolagen årligen göra en riskanalys kopplad till verksamhetens ansvar och uppdrag. En
systematiskt genomförd riskanalys består av identifiering av risker, värdering av risker och hantering av risker. Dokumentationen av riskanalysen ska göras i denna mall.
Samtliga identifierade risker ska ingå i riskanalysen, inte enbart de som förs över till internkontrollplanen, vilket även kan definieras som en bruttolista.

Riskid
Ange löpnummer för risken. Första risken får löpnummer 1.

Riskkategori
Vid identifiering av risker kan man använda sig av olika riskkategorier. Ange någon av nedanstående:









Omvärldsrisker
Verksamhetsrisker
Finansiella risker
Risker för förtroendeskada
Bristande efterlevnad av regelverk
Redovisningsrisker
Legala risker
IT-baserade risker

17

Risk
En risk är en aktivitet eller händelse som negativt påverkar kommunens förmåga att nå sina mål. Det är viktigt att formulera riskerna noggrant utifrån händelse, orsak och
konsekvens. En riskformulering ska innehålla följande delar.
Risk att … (händelse) inträffar på grund av … (orsak), vilket leder till … (konsekvens).
Ta med alla risker, stora som små. Det är viktigt att riskerna lyfts fram, dokumenteras och blir synliga.
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Sannolikhet
Använd skalan för sannolikhet för att bedöma hur troligt det är att en viss risk-händelse kommer att inträffa under den bestämda tidsperioden, alternativt hur ofta den kan
komma att inträffa under den bestämda tidsperioden.

Konsekvens
Använd skalan för konsekvens för att bedöma hur allvarlig påverkan en viss riskhändelse har på verksamheten om den skulle inträffa. Anpassa bedömningen av
konsekvens till den verksamhet som riskanalysen gäller. En mycket allvarlig konsekvens inom en verksamhet kan vara att någon avlider medan andra delar av
kommunens verksamhet har mycket allvarliga konsekvenser som är betydligt mindre drastiska.
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Riskvärde
Riskvärdet anges utifrån matrisen för riskvärdering beroende på sannolikhet och konsekvens ovan.

Vidare hantering
Ange om risken är acceptabel, att befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka, att den ska granskas eller om det behövs direktåtgärder. Utgå ifrån
riskvärderingen. Risker som ska granskas eller är föremål för direktåtgärder ska vidare till internkontrollplan.

Ansvarig
Ange vem som är ansvarig för att utföra åtgärden/åtgärderna.

Kommentar
Kommentera varför risken anses acceptabel, vilken typ av befintliga åtgärder/inbyggda kontroller som bedöms räcka, varför den är föremål för granskning samt varför det
behövs direktåtgärder och vilka direktåtgärder som föreslås.
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Till internkontrollplan
De risker som har höga riskvärde eller prioriteras högt av annat skäl samt risker som kräver direktåtgärder läggs in i mallen för riskanalys. Listan är ett underlag och stöd
vid prioritering till vilka kontroller som ska ligga med i förvaltningens interna kontrollplan.
Det är inte alltid självklart att risker med högt riskvärde ska åtgärdas först. Det finns alltid andra bevekelsegrunder, som hur komplicerad åtgärden är och kostnaden för
åtgärden, som påverkar bedömningen. Det kan vara rationellt att åtgärda lägre prioriterade risker med lägre riskvärde tidigt om åtgärderna är okomplicerade och kostar
litet, samtidigt som man väntar med en åtgärd för en högre prioriterad risk för att den är mer komplex och kostar mycket.
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Familjenämndens utbildningsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
11 november 2021

Fnuu § 44

Dnr FN 2021/103

Intern kontrollplan Familjenämnden 2022
Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till
familjenämnden

Familjenämnden beslutar anta punkterna 10, 19 och 20 i förvaltningens
bruttolista, handlingsid: Fn 2021.3712, över risker/kontrollpunkter som ska
ingå i familjenämndens interna kontrollplan.

Ärendebeskrivning

Som en del av arbetet med intern kontroll, gör familjenämndens utbildningsutskott
en riskanalys av och kompletterar bruttolistan av risker som verksamheten tagit fram.
Arbetsutskottet föreslår sedan utifrån riskanalysen familjenämnden punkter till inter
kontrollplanen för 2022.
Ekonomiska konsekvenser
Ett gediget arbete med riskanalys ger förutsättningar för att minimera risker för
ekonomisk förlust alternativt mindre effektiva metoder.
Barnperspektivet
Det finns risk för att elevers och barns rättigheter inte uppfylls om nämnden och
förvaltningen brister i rutiner, riktlinjer eller metoder.
Miljöperspektivet
Även hållbarhetsaspekter kan åtsidosättas om intern kontrollarbetet inte blir
effektivt.
Uppföljning
I tertial 1- , delårs- och helårsrapporten.

Förvaltningens förslag till beslut
Inget förlag till beslut lämnas av förvaltningen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, biträdande skolchef Ulrika Ahrlin, handlingsid: Fn 2021.3670.

Justerandes sign
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Familjenämndens utbildningsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
11 november 2021

§ 44 forts.
Bruttolista intern kontrollplan 2022 Fnuu, version 2, handlingsid: Fn 2021.3712.

Förslag till beslut under sammanträdet

Ewa Carnbrand (M) yrkar att familjenämndens utbildningsutskott beslutar

föreslå familjenämnden att punkterna 10, 19 0ch 20 i förvaltningens
bruttolista, handlingsid: Fn 2021.3712, över risker/kontrollpunkter ska ingå i
familjenämndens interna kontrollplan.

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordföranden att familjenämndens utbildningsutskott
beslutar enligt Ewa Carnbrands (M) yrkande.
_________

Beslutet skickas till:
Familjenämnden

Justerandes sign
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Riskanalys 2022 FNUU
Familjenämnden
Risk
-id

Risk-kategori

Risk
Att en negativ händelse
inträffar

Sann
olikh
et

Kon
sekv
ens

Ris
kvä
rde

Risk att … (händelse)
inträffar på grund av …
(orsak), vilket leder till …
(konsekvens).

Vidare hantering

Komment
ar

Hur hanterar vi risken?
Är den:

Varför bedöms
risken vara
acceptabel,
befintliga
åtgärder/inbyg
gda kontroller
vara
tillräckliga,
vara föremål
för granskning
eller
direktåtgärder.

- Acceptabel
- Befintliga åtgärder/ inbyggda
kontroller bedöms räcka
- Granskning
- Direktåtgärder

Risker, bruttolista
1

Personuppgiftsincident –
Röjande av personuppgifter
vid dataöverföring

Möjlig

Kännbar

2

Acceptabel

Generell kompetensförlust
(kompetensförsörjning)

Möjlig

Kännbar

2

Befintliga åtgärder
bedöms räcka

Brister i hantering av
kränkande särbehandling
(dokumentation, spårbarhet)

Sannolik

Lindrig

2

Befintliga åtgärder
bedöms vara tillräckliga

2

3
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Det
kommunöv
ergripande
arbetet
med
åtgärder för
att öka
attraktivitet
en som
arbetsgivar
e anses
tillräckliga
Rutin finns,
systemstöd
sutveckling

Till intern
kontrollpl
an

behövs,
men
medför inte
4

Elever (berättigade) går
miste om studiehandledning
Bristande ändamålsenlighet
lokaler/utemiljö

Möjlig

Kännbar

2

Befintliga åtgärder
bedöms vara tillräckliga
Befintliga åtgärder
bedöms vara tillräckliga

Möjlig

Kännbar

2

Bristande tillgänglighet
(undervisning)

Möjlig

Kännbar

2

Befintliga åtgärder
bedöms vara tillräckliga

Brister i HLR och
brandskyddskunskap

Mindre
sannolik

Allvarlig

2

Befintliga
åtgärder/inbyggda
kontroller bedöms räcka

PDV-rutiner

allvarlig

2

Behov av nya rutiner

Allvarlig

2

Befintliga
åtgärder/inbyggda
kontroller bedöms räcka

5

6

7

9

Skolskjutsar, säkerhet och
kompetens

Mindre
sannolik
Mindre
sannolik

10

Hantering av hotsituationer

Möjlig

Allvarlig

3

Granskning

11

Barn som försvinner under
verksamhetstid

Mindre
sannolik

Allvarlig

2

Befintliga
åtgärder/inbyggda
kontroller bedöms räcka

8

12
Mindre
sannolik

Allvarlig

2
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Befintliga
åtgärder/inbyggda
kontroller bedöms räcka

Översyn av
lokaler
kommer att
ske på
annat vis
Tillgängligh
etsanalyser
genomförs
Rutiner för
HLR/brand
skydd
implemente
rade och
följs

Kontroll/up
pföljning via
avtal (del
av
upphandlin
gskrav)
Samtliga
enheter ska
ha
upparbetad
rutin
Risken låg,
pga rutin
och
arbetssätt
Inarbetade
rutiner följs

Bristande rutiner, inrymning,
utrymning

och övning
genomförs

13

Felaktig betalning av
avgiftstaxa
(förskola)/barnpeng

Möjlig

Kännbar

2

Befintliga
åtgärder/inbyggda
kontroller bedöms räcka

14

Brister i elevregistrering vid
in/utflytt

Mindre
sannolik

Kännbar

1

Acceptabel

15

Röjande av elever med
skyddad identitet

Mindre
sannolik

Allvarlig

2

Befintliga
åtgärder/inbyggda
kontroller bedöms räcka

16

Volymförändringar
(barn och elever)

Sannolik

Kännbar

3

Granskades 2020

17

OB-omsorgen tillgång
till plats/volymer

Sannolik

Kännbar

3

26

I en
avvägning
mellan
kontrollinsa
ts och
förväntad
risk
Fördröjning
ar/eftersläp
ningar kan
förekomma
men
acceptabelt
Upparbetad
e rutiner
finns och
bedöms
följas.
Variationer i
elevvolyme
r påverkar
nämndens
förutsättnin
gar och
kommunen
s totala
ekonomi.
Utgör en
mkt viktig
planeringsf
örutsättning
.
Variationer i
volymer gör
att platser
är svåra att

18

Felavhjälpande vid
fastighetsfel

Sannolik

Kännbar

3

19

Otillbörlig påverkan

Sannolik

Kännbar

3

Granskning

20

Brister vid
mottagande/hantering av
nationella prov

Sannolik

Kännbar

3

Granskning
Utgick från granskning
2020 på grund av
inställda Nationella prov

Tidigare granskningar
Samverkan/rutiner
Socialtänst/skola

Sannolik

Kännbar

3
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Granskning 2021

erbjuda och
verksamhet
en är
svårplanera
d.
Verksamhet
erna ska
avgränsa
miljöer som
kan vara
farliga
utifrån att
fel
uppkommit.
Risk finns
för att
vårdnadsha
vare eller
annan
genom
sätten att
visa sitt
missnöje
kan få olika
beslut.
Finns
rutiner men
brister vid
leverans
har skapat
risker att
provsekrete
ssen röjs
tidigare år

16

Elevfrånvaro

Sannolik

Kännbar

3

Granskning 2021

Volymförändringar
(barn och elever)

Sannolik

Kännbar

3

Granskades 2020

Tilläggsbelopp/tilläggsresurs
används felaktigt

Sannolik

Kännbar

3

Granskning 2020

Brister i skolpliktsbevakning

Sannolik

Kännbar

3

Granskning 2020

Ensamarbete förskola/fritids
(öppning och stängning)

Möjlig

Allvarlig

3

Granskning 2020

Övergångar mellan
stadier/skolformer

Sannolik

Kännbar

3

Granskning 2020
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Variationer i
elevvolyme
r påverkar
nämndens
förutsättnin
gar och
kommunen
s totala
ekonomi.
Utgör en
mkt viktig
planeringsf
örutsättning
.
För att
säkerställa
att
beslutade
tilläggsresu
rser
kommer
behövande
elever till
godo
Så att vi
har rutiner
för att inte
något barn
ska gå
miste om
skolgång.
En ökad
risk och
känsla av
utsatthet
Risk för att
elevers

särskilda
behov
missas vid
övergångar
mellan
stadier och
skolor.

Med fokus på särskilt stöd
och tilläggsbelopp

Förklaringar till riskanalysens kolumner
Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska nämnderna, styrelsen och bolagen årligen göra en riskanalys kopplad till verksamhetens ansvar och uppdrag. En
systematiskt genomförd riskanalys består av identifiering av risker, värdering av risker och hantering av risker. Dokumentationen av riskanalysen ska göras i denna mall.
Samtliga identifierade risker ska ingå i riskanalysen, inte enbart de som förs över till internkontrollplanen, vilket även kan definieras som en bruttolista.

Riskid
Ange löpnummer för risken. Första risken får löpnummer 1.

Riskkategori
Vid identifiering av risker kan man använda sig av olika riskkategorier. Ange någon av nedanstående:
●
●
●
●
●
●
●
●

Omvärldsrisker
Verksamhetsrisker
Finansiella risker
Risker för förtroendeskada
Bristande efterlevnad av regelverk
Redovisningsrisker
Legala risker
IT-baserade risker
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Risk
En risk är en aktivitet eller händelse som negativt påverkar kommunens förmåga att nå sina mål. Det är viktigt att formulera riskerna noggrant utifrån händelse, orsak och
konsekvens. En riskformulering bör innehålla följande delar.
Risken att … (händelse) inträffar på grund av … (orsak), vilket leder till … (konsekvens).
Ta med alla risker, stora som små. Det är viktigt att riskerna lyfts fram, dokumenteras och blir synliga. Fundera inte på orsaker och åtgärder i detta steget.

Sannolikhet
Bedöm sannolikheten utifrån matrisen för riskvärdering (se bild under rubriken Riskvärde) där det enligt Tomelilla kommuns reglemente finns tre nivåer av sannolikhet:
- Mindre sannolik
- Möjlig
- Sannolik

Konsekvens
Bedöm konsekvensen utifrån matrisen för riskvärdering där det finns fyra nivåer av konsekvenser:
- Försumbar
- Lindrig
- Kännbar
- Allvarlig

Riskvärde
Riskvärdet anges utifrån matrisen för riskvärdering beroende på sannolikhet och konsekvens.
0 - Mindre sannolik och försumbar
0 - Mindre sannolik och lindrig
0 - Möjlig och försumbar
1 - Mindre sannolik och kännbar
1 - Möjlig och lindrig
1 - Sannolik och försumbar
2 - Mindre sannolik och allvarlig
2 - Möjlig och kännbar
2 - Sannolik och lindrig
3 - Möjlig och allvarlig
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3 - Sannolik och kännbar
4 - Sannolik och allvarlig

Åtgärdsförslag
Använd riskvärderingen till stöd för att avgöra vilka risker som ska prioriteras och åtgärdas. Det är inte alltid självklart att de risker som har högst riskvärde ska åtgärdas
först. Det kan exempelvis vara rationellt att åtgärda lägre prioriterade risker med lägre riskvärde tidigt om åtgärderna är okomplicerade och har en låg kostnad.
Beskriv åtgärden/åtgärderna och vilket resultat de ska leda till tydligt, för att underlätta genomförandet och uppföljningen.

Ansvarig
Ange vem som är ansvarig för att utföra åtgärden/åtgärderna.

Utförande
Ange när i tiden åtgärden/åtgärderna ska vara utförda exempelvis månad alternativt Q1 för kvartal 1, Q2 för kvartal 2 etc.

Överförs till internkontrollplan
Risker som har riskvärde:
0–1
2
3–4
4

Behöver inte följas upp utöver normala rutiner
Bör följas upp
Ska följas upp
Bör åtgärdas omgående

Ange Ja eller Nej om risken ska föras över till den interna kontrollplanen. Risker som bör åtgärdas omgående bör ingå i den interna kontrollplanen.
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Familjenämndens utbildningsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
11 november 2021

Fnuu § 48

Dnr FN 2021/101

Plan för uppföljning av privata utförare
2022 BoU
Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till
familjenämnden

Familjenämnden beslutar godkänna planen för granskning av privata utförare 2022 –
BoU och lägger planen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program med mål
och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare enligt
Kommunallagen kap 5. § 3. Varje nämnd ska med kommunfullmäktiges
program som grund utarbeta en årlig plan för när och på vilket sätt avtal och
verksamhet ska följas upp. Enligt programmet bör verksamheter som bedrivs i
egenregi följas upp på motsvarande sätt. Inom barn- och
utbildningsverksamheten finns i nuläget två avtal gällande skolskjuts som ska
granskas båda med Telepass AB.
 Särskoleskjuts – KS 2018/2581
Avtalstid 180810 till 200809, max förlängning 3 st á 24 månader
Gäller särskoleskjuts, verksamheterna grundsärskola, gymnasiesärskola
samt särskilda undervisningsgrupper. Avtalet är förlängt till 220809.
 Skolskjuts 2018 - KS 2018/293
Avtalstid 190901 till 230731, max förlängning 2 st á 2 år
Gäller ordinarie skolskjuts grundskola.
Plan för uppföljning 2022
Leverantören, Telepass AB, ska på lämpligt sätt upprätta en
verksamhetsdokumentation innehållande en fordonspärm med registrerings-,
trafiksäkerhets- och miljöuppgifter. Dessutom ska information om
förseningar, incidenter, olyckor och kända lagöverträdelser dokumenteras.

Justerandes sign
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Familjenämndens utbildningsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
11 november 2021

§ 48 forts.
Parterna ska träffas minst två gånger per läsår för uppföljning, vilket ingår i
åtagandet. Med uppföljning menar vi att leverantör och kommunen bedömer
det dokumenterade materialets kvantitet och kvalitet över aktuell
verksamhetsperiod. Här ska också göras prognos över implementeringar av
förbättringar vilket leverantören ska redovisa via en handlingsplan som ska
inkomma till kommunen inom en månad efter uppföljningen. Uppföljningen
ska också dokumenteras och sparas.
Leverantören ska två gånger per läsår lämna in förslag för att öka kvalitétn och
effektiviteten i verksamheten samt en redogörelse för vilka åtgärder som vidtas
för att genomföra tidigare förslag till förbättringar.
Statistik ska kunna lämnas per tjänst. Leverantören ska vara tillgänglig för
möten med kommunen. Skolskjutssamordnaren ska upprätta passagerarlistor
för morgonturen innehållande uppgift om hållplats, tid samt telefonnummer
senast 14 dagar efter terminsstarten.
Leverantören ska själv svara för kontroll av att verksamheten sköts enligt
avtalet och rapportera brister och avvikelser från den avtalade kvalitén. Det
innebär till exempel. ansvar för att meddela olämpliga hållplatsplaceringar,
dåligt underhåll eller annat som kan försämra trafiksäkerheten.
Ekonomiska konsekvenser
Uppföljning ger förutsättningar för god kvalitet.
Barnperspektivet
En fungerande skolskjuts är en del av en likvärdig skola.
Miljöperspektivet
Uppföljning av miljökraven som sätts vid upphandling ger god kvalitet.
Uppföljning
Kontinuerligt.

Justerandes sign
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Familjenämndens utbildningsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
11 november 2021

§ 48 forts.

Förvaltningens förslag till beslut

Familjenämnden beslutar godkänna planen för granskning av privata utförare 2022 –
BoU och lägger planen till handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, biträdande skolchef Ulrika Ahrlin, handlingsid: Fn 2021.3674.
_________

Beslutet skickas till:
Familjenämnden

Justerandes sign
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Familjenämndens utbildningsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
11 november 2021

Fnuu § 49

Dnr FN 2021/27

Granskning av privata utförare 2021 BoU
Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till
familjenämnden

Familjenämnden beslutar godkänna granskningen av privata utförare i Barn- och
utbildningsverksamheten 2021 och skickar den till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har beslutat om ett program för uppföljning av privata utförare,
Ks 2020.789. Enligt programmet ska varje nämnd/styrelse med fullmäktiges program
som grund besluta om en årlig plan för uppföljning och kontroll av privata utförare,
Fn 2021.948.
Inom Barn- och utbildningsverksamheten finns i nuläget två avtal gällande skolskjuts
som ska följas upp, båda med Telepass AB.


Särskoleskjuts – KS 2018/2581

Avtalstid 2018-08-20 till 2020-08-09, med möjlighet till förlängning 3 ggr á 2 år.
Avtalet har förlängts 2020-08-10 till 2022-08-09. Avtalet gäller särskoleskjuts,
grundsärskola, gymnasiesärskola samt särskilda undervisningsgrupper.
 Skolskjuts 2018 - KS 2018/293
Avtalstid 2019-09-01 till 2023-07-31, med möjlighet till förlängning 2 ggr á 2 år.
Avtalet gäller ordinarie skolskjuts.
Granskning 2021
Barn- och utbildning har vid tre tillfällen träffat Telepass Ab (9 april, 4 maj samt
enbart kring särskoleskjuts 12 augusti). Vid uppföljningarna har leverantörens
dokumenterade materials kvalitet över aktuell verksamhetsperiod ansetts fullgod och
enligt avtal. Barn- och utbildningsverksamheten upplever att det finns en kontinuerlig
dialog med leverantören kring synpunkter, klagomål och förbättringar.
Barn- och elevhälsan har vid tillfället i augusti informerat/utbildat kring bemötande
av elever i behov av särskilt stöd.
Barn- och utbildning håller även på att intervjua elever för att säkra barnperspektivet,
dessa kommer att redovisas till nämnden vid senare tillfälle.

Justerandes sign
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Familjenämndens utbildningsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
11 november 2021

§ 49 forts.
Ekonomiska konsekvenser
En ändamålsenlig uppföljning av privata utförare säkerställer att kommunens medel
används kostnadseffektivt.
Barnperspektivet
En ändamålsenlig uppföljning kombinerat med allmänhetens insyn säkerställer att
barnperspektivet kan tas tillvara också i verksamheter som lämnats över till privata
utförare.
Miljöperspektivet
En ändamålsenlig uppföljning säkerställer att kvalitets- och miljöaspekter som
definieras i de ingångna avtalen med privata utförare upprätthålls.
Uppföljning
Sker enligt avtal.

Förvaltningens förslag till beslut

Familjenämnden beslutar godkänna granskningen av privata utförare i Barn- och
utbildningsverksamheten 2021 och skickar den till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, biträdande skolchef Ulrika Ahrlin, handlingsid: Fn 2021.3675.

Tidigare behandling

Fnuu § 8/2021 Plan för granskning av privata utförare 2021 BoU, handlingsid: Fn
2021.766.
Familjenämnden beslutar godkänna planen för granskning av privata utförare 2021 –
BoU.
Fn § 20/2021 Plan för granskning av privata utförare 2021 BoU, handlingsid: Fn
2021.948.
Familjenämnden beslutar godkänna planen för granskning av privata utförare 2021 BoU
_________

Justerandes sign
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Familjenämndens utbildningsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
11 november 2021

§ 49 forts.
Beslutet skickas till:
Familjenämnden

Justerandes sign
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Familjenämndens utbildningsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
11 november 2021

Fnuu § 47

Dnr FN 2021/100

Sammanträdesplan familjenämnden 2022
Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till
familjenämnden

Familjenämnden beslutar att fastställa sammanträdestider 2022 för
familjenämnden, familjenämndens individ- och familjeutskott, samt
familjenämndens utbildningsutskott i enlighet med vad som framgår av
ärendebeskrivningen med ändringen att familjenämndens utbildningsutskott
föreslås sammanträda den 17 februari istället för den 16 februari och den 25 maj
istället för den 27 maj.

Ärendebeskrivning

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdestider
2022 för familjenämnden och dess utskott enligt följande:
Familjenämndens möten föreslås börjar kl. 08.30 på fredagar den 28 januari, 4
mars, 1 april, 6 maj, 10 juni, 26 augusti, 23 september, 21 oktober, 18
november och 16 december.
Familjenämndens individ- och familjeutskott föreslås börja kl. 13.00 på
måndagar den 10 januari, 14 februari, 14 mars, 19 april (tisdag), 23 maj, 20
juni, 18 juli, 8 augusti, 5 september, 3 oktober, 31 oktober och 5 december.
Familjenämndens utbildningsutskott föreslås börja kl. 13.00 på torsdagar
den 13 januari, 17 februari, 17 mars, 21 april, 25 maj (onsdag), 11 augusti, 8
september, 6 oktober, 3 november och 1 december.

Förvaltningens förslag till beslut

Familjenämnden beslutar att fastställa sammanträdestider 2022 för
familjenämnden, familjenämndens individ- och familjeutskott, samt
familjenämndens utbildningsutskott i enlighet med vad som framgår av
ärendebeskrivningen.

Justerandes sign
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Familjenämndens utbildningsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
11 november 2021

§ 47 forts.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Therese Stendahl, handlingsid: Fn 2021.3673.
Ksau § 185/2021 Sammanträdesplan kommunstyrelsens arbetsutskott 2022,
handlingsid: Fn 2021.3372.

Förslag till beslut under sammanträdet

Roger Persson (S) yrkar att föreslaget sammanträdesdatum för familjenämndens
utbildningsutskott i februari byts ut från den 17 februari till den 16 februari och att
föreslaget sammanträdesdatum för maj byts ut från den 25 maj till den 27 maj.

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordföranden att familjenämndens utbildningsutskott
beslutar enligt Roger Perssons (S) yrkande.
_________

Beslutet skickas till:
Familjenämnden

Justerandes sign

40

Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
12 oktober 2021

Ksau § 185

Dnr KS 2021/132

Sammanträdesplan kommunstyrelsens
arbetsutskott 2022
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa sammanträdesplan 2022 enligt
följande: 12 januari, 2 februari, 16 februari, 2 mars, 23 mars, 6 april, 4 maj, 18 maj, 15
juni, 17 augusti, 14 september, 5 oktober, 19 oktober, 16 november, 7 december och
21 december 2022.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har den 20 september 2021 beslutat om
sammanträdesplan för 2022. Kommunstyrelsen beslutar sannolikt om sin
sammanträdesplan för 2022 den 6 oktober 2021.
Liksom för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen bör lov och
helgdagar undvikas som mötesdagar så långt det är möjligt. De lov och
helgdagar som kan inverka på mötesplaneringen för 2022 är: Sportlov 21-25
februari, påsklov 11-18 april, Kristi Himmelsfärdslov 26-27 maj, nationaldagen
6 juni, samt höstlovet den 31 oktober-4 november. Med tanke på valdagen den
11 september så bör sammanträden undvikas 1-11 september.
Kommunstyrelsens sammanträden är i huvudsak planerade 19 dagar före
kommunfullmäktiges sammanträde. De sammanträdesdagar som är
föreslagna är den 26 januari, 16 mars, 27 april, 1 juni, 31 augusti, 28 september,
9 november och 1 december. Det innebär åtta inplanerade
kommunstyrelsesammanträden under 2022.
Sedan tidigare har kommunstyrelsen beslutat att det är nödvändigt med
minst två sammanträden med arbetsutskottet inför varje
kommunstyrelsesammanträde. Dessa sammanträden ska dock inte hållas
onsdagen före kommunstyrelsesammanträdet. Detta klaras i stort sett med
föreslagen tidsplan med undantag för valmånaden september och november.
Alla ärenden som går att planera ska läggas in i sammanträdesplanen så att

Justerandes sign

41

Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
12 oktober 2021

§ 185 forts.
tidsplanen håller. Därutöver finns det ärenden som inte går att planera och
givetvis måste det finnas utrymme för ”akutärenden”, men inget ärende
ska bli akut på grund av dålig planering.
Med denna bakgrund föreslås följande 16 sammanträdesdagar för
kommunstyrelsens arbetsutskott under 2022 (17 under 2021 och 20 under
2020).
- 12 januari
- 2 februari
- 16 februari
- 2 mars
- 23 mars
- 6 april
- 4 maj
- 18 maj
- 15 juni
- 17 augusti
- 14 september
- 5 oktober
- 19 oktober
- 16 november
- 7 december
- 21 december
Ekonomiska konsekvenser
Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden kommer att bli något billigare
under 2022 än under 2021 eftersom antalet möten minskas från 17 till 16, men det är
en marginell förändring.
Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör barn nämnvärt. Betonas kan att
sammanträden ska undvikas på lovdagar för att underlätta för föräldrar att engagera
sig politiskt.
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör miljön nämnvärt.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
12 oktober 2021

§ 185 forts.
Uppföljning
Ny sammanträdesplan antas för varje år. Vid behov följs planen upp och kan
förändras.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa sammanträdesplan 2022 enligt
följande: 12 januari, 2 februari, 16 februari, 2 mars, 23 mars, 6 april, 4 maj, 18 maj, 15
juni, 17 augusti, 14 september, 5 oktober, 19 oktober, 16 november, 7 december och
21 december 2022.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2021.3469.
_________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Familjenämnden
Vård och omsorgsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Byggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Överförmyndarnämnden

Justerandes sign
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Familjenämndens individ- och familjeutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
8 november 2021

Fnifu § 168

Dnr FN 2021/91

Internbudget 2022 Familjenämnden
Familjenämndens individ- och familjeutskotts
beslut
Familjenämndens individ- och familjeutskott beslutar lämna ärendet till
familjenämnden utan förslag till beslut.

Ärendebeskrivning

Mål och budget 2022 med plan för 2023-2024 antogs av kommunfullmäktige 202106-21, Kf § 75/2021.
Den 25 oktober beslutade kommunfullmäktige att nämndernas budgetar för 2022 ska
beslutas senast den 30 november 2021 istället för 30 september, Kf § 119/2021.
Individ- och familjeverksamheten har upprättat ett förslag till budget 2022,
handlingsid: Fn 2021.3551.
Individ- och familjeverksamhetens totala budget uppgår till 67 476 tkr, vilket är en
ökning med knappt 5 mnkr jämfört med 2021 då budgeten uppgick till 62 653 tkr.
Ekonomiska konsekvenser
Relevanta ekonomiska konsekvenser har beaktats.
Barnperspektivet
Barnperspektivet är av naturliga skäl i fokus vid framtagande av budget.
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda miljöaspekter att beakta.

Förvaltningens förslag till beslut

Familjenämndens individ- och familjeutskott beslutar föreslå familjenämnden att
ställa sig bakom förvaltningens förslag på internbudget 2022 för individ och
familjeverksamheten, handlingsid: Fn 2021.3551.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kommunsekreterare Thomas Lindberg, handlingsid: Fn 2021.3617.

Justerandes sign
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Familjenämndens individ- och familjeutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
8 november 2021

§ 168 forts.
Internbudget 2022 (IFO), handlingsid: Fn 2021.3551.

Förslag till beslut under sammanträdet

Charlotte Rosdala (C) yrkar att ärendet lämnas till familjenämnden utan förslag till
beslut.

Beslutsgång

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

Beslutet skickas till:
Familjenämnden

Justerandes sign
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Familjenämnden Budget 2022 (Individ och familj)
Jämfört med 2021 är budgetramarna 2022 justerade (uppräknade) ar med anledning av
löneökningar, prisuppräkningar och särskilda satsningar. Individ och Familj har 2022 en budget på 67
476 tkr. Ansvaren byter namn och nummer inför 2022.
Fördelning per ansvar enligt tabellen nedan:
Ansvar
Budget 2021
Budget 2022
Individ och familj
62 653
50000 Ledning Individ & Familj
5 133
51000 Barn och Unga
24 670
52000 Försörjning/AME
23 566
53000 Resursenheten
9 284

Jmf 2021
67 476
6 705
24 809
26 357
9 605

4 823
1 572
139
2 791
321

Individ och familj
Ledning Stöd och Lärande är ett centralt ansvarområde. Under detta ansvar ligger ledare, personligt ombud,
kostnader för system och licenser. Budget 2022 utökad med en enhetschefstjänst.
Barn och Unga – under detta ansvar ligger utredning, HVB och familjehemsplaceringar,
avlastningsfamilj och kontaktperson (Sol), gemensamma kostnader och ensamkommande
flyktingbarn.
51000 Barn
och Unga

Verksamhet

Budget 2021

Budget 2022

Jmf 2021

24 670
2 053

24 809
2 225

139
172

7 700
109
140
7 876

7 639
126
154
7 700

-61
17
14
-176

7 984
-1 192

8 233
-1 268

249
-76

70000 Gemensam
Administration
75000 Utredning
75210 Kontaktperson, Sol
75220 Avlastningsfamilj, Sol
75310 Hem F Vård
El.Boende Barn
75400 Vård I Familjehem
76100
Ensamkomm.Flyktingbarn

Försörjning/AME – under detta ansvar arbetsmarknadsenheten, kommunal vuxenutbildning,
försörjningsstöd, flyktingmottagning och gemensamma kostnader. AME får 2022 en ramökning i budget istället
för en intäkt från sociala investeringsfonden. Därav den stora differensen.

52000
Försörjning/AME

Verksamhet

Budget 2021

11401
Arbetsmarknadsenheten
66100 Kom.Vuxenutbildning
70000 Gemensam
Administration
75100 Försörjningsstöd
75110 Arbete Och
Försörjning
75900 Flyktingmottagning
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Budget 2022

Jmf 2021

23 566
3 172

26 357
6 076

2 791
2 904

6 340
687

6 350
657

10
-30

10 600
2 767

10 600
2 674

0
-93

0

0

0

Resursenheten – under detta ansvar öppenvård, vuxenplaceringar och fältverksamhet.
53000
Resursenheten

Verksamhet

75300
75320
75330
75600

Budget 2021
9 284
4 701
1 723
1 658
1 202

Öppenvård
Hvb Vuxna Missbruk
Vuxenmissbruk
Fältverksamhet
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Budget 2022
9 605
4 755
1 723
1 915
1 212

Jmf 2021
321
54
0
257
10

Familjenämndens utbildningsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
11 november 2021

Fnuu § 50

Dnr FN 2021/91

Internbudget 2022 Familjenämnden
Familjenämndens utbildningsutskotts beslut

Familjenämndens utbildningsutskott beslutar lämna ärendet till familjenämnden utan
förslag till beslut.

Reservationer

Roger Persson (S) reserverar sig mot beslutet.

Ärendebeskrivning

Familjenämnden har att besluta om dess internbudget för 2022. I nämndens
internbudget hanteras och beslutas även skol-/barnpengen för 2022. Förslag till
internbudget och skol/-barnpeng utgår från den ramtilldelning som beslutats för
nämnderna genom beslut i kommunfullmäktige. Förvaltningen har tagit fram förslag
till internbudget.
Ekonomiska konsekvenser

Barnperspektivet

Miljöperspektivet

Uppföljning

Förvaltningens förslag till beslut

Familjenämnden beslutar anta förslag till internbudget, skol-/barnpeng samt
ersättning till fristående gymnasieskolor.

Justerandes sign
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Familjenämndens utbildningsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
11 november 2021

§ 50 forts.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, skolchef Johan Holmqvist, handlingsid: Fn 2021.3676.
Budget 2022 Familjenämnden BoU, handlingsid: Fn 2021.3634.
Riksprislista för ersättning till fristående gymnasieskolor, handlingsid: Fn 2021.3635.

Förslag till beslut under sammanträdet

Ewa Carnbrand (M) yrkar att ärendet lämnas till familjenämnden utan förslag till
beslut.

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordföranden att familjenämndens utbildningsutskott
beslutar enligt Ewa Carnbrands (M) yrkande.
_________

Beslutet skickas till:
Familjenämnden

Justerandes sign
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Familjenämnden Budget 2022
Familjenämndens budgetram ökar 2022 med 2,19 % jämfört med 2021 vilket motsvarar 9,1 mnkr. Ökningen ska
täcka löneökningar 2022 och andra prisuppräkningar, t.ex. lokalkostnader, måltidskostnader, externa kostnader
för placeringar, kostnader för försörjningsstöd, diverse externa kostander m.m.
Utöver den generella uppräkningen på 2,19 % har familjenämndens budgetram förstärkts med 5,5 mnkr
fördelat på arbetsmarknadsenheten 3,0 mnkr, Mariamottagningen 0,45 mnkr och resterande del till tjänster
inom svenska som andra språk och Barn- och elevhälsan.
Underlag budgetförslag
2021
FN
Skolpeng
Gymnasieverksamhet
Barn och utbildning
Individ och familjeverksamhet
Arbetsmarknad
Summa FN

Budget 2021

Prel 2022

Uppräkning

Justering

450
1 735
1 285

690
197 661
79 168
73 881
58 642

705
201 994
80 903
75 500
59 927

15
4 333
1 735
1 619
1 285

4 011

4 099

414 053

423 129

Ökn/minskn

Budget 2022

2 050
450

705
202 444
79 168
78 835
60 377

88

3 000

7 099

9 076

5 500

428 629

-

Jämfört med 2021 är budgetramarna 2022 justerade (uppräknade) för respektive ansvar med anledning av
löneökningar, prisuppräkningar och särskilda satsningar. Familjenämnden har 2022 en budget på 428 629 tkr.
Fördelning för Barn och utbildning per ansvar enligt tabellen nedan:
Ansvar
Summa
Gymnasieundervisning
Skolpeng/Barnpeng

Budget 2021 Budget 2022 Jmf 2021
351 400

361 153

9 753

79 168

79 168

0

197 660

202 444

4 784

Ledning/Administration

44 199

47 053

2 854

Elevhälsan

20 733

22 637

1 904

Modersmål

770

787

17

Kastanjeskolan Anslag

3 005

3 071

66

Smedstorp Anslag

1 742

1 780

38

Byavångsskolan Anslag

2 158

2 205
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Barnomsorg, kvällar, nätter och helger

1 275

1 303

28

690

705

15

Politik (FN)

Skolpeng/Barnpeng är den största budgetposten och uppgår till 202 444 tkr. Det är denna budgetpost som står
som grund för beräkning av skolpeng/barnpeng per elev/barn inom skola, förskola, fritidshem och förskoleklass
för både kommunala och fristående skolor/förskolor. Under detta ansvar ligger även statsbidraget ”välfärdsmiljonerna 6,0 mnkr” och förslaget är att dessa medel fördelas till grundskolan enligt SALSA
(socioekonomisk omfördelningen) med samma parametrar som man gjort under 2021.
Gymnasiet har en budget på 79 168 tkr och är oförändrad jämfört med 2021.
Budgeten är fördelad enligt följande:
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2500 Gymnasieundervisning

79 168

Momsersättning

-210

Inackorderingsbidrag & Kommunalförbund
Programkostnad (inkl. gymnasiesärskola)

201
75 057

Skolkort

3 000

Särkoleskjutsar

1 070

Försäkringar
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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 22 637 mnkr varav 9,8 mnkr består av tilläggsbelopp.
Anslagsfinansierade verksamheter inom skolornas ansvarsområden
Byavångsskolans och Kastanjeskolans särskolor.
Kastanjeskolans och Smedstorps skolas, särskilda undervisningsgrupper
Barnomsorg kvällar, nätter och helger - 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.
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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.

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)
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•

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 Som konsekvens av detta fördelas i stort sett alla pengar, som kommunfullmäktige har avsatt till barnoch utbildning, till enheterna och rektor 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.
Ett resursfördelningssystem måste fungera för alla barn och elever även för de som har behov av särskilt stöd
utöver 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 stöd.
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.
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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.

Skolpengen för 2022 är justerad (uppräknad) för löne- och prisuppräkningar.

Förskola och pedagogisk omsorg
Barn

Kostnader

2022
1 - 2 år
Kommunal

1 - 2 år, <15 tim

2022
3 - 5 år

3 - 5 år, <15 tim

690

103

25

208

48

384

36 342

Fr. annan kommun

4

1

11

2

18

1 685

Fr. annan kommun

4

1

11

2

Till annan kommun

6

0

11

1

18

2 230

85

20

155

22

282

32 741

Fristående förskolor

-2 090

Moms

-1 964

Skolpeng förskola

68 943

Förskolans budget

68 970

Diff

Ankis ped omsorg

27

1,0

0,0

5,0

0,0

6,0

689

Moms

-41

Skolpeng ped omsorg

648

Ped omsorg budget

585

Diff

-63
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Grundbelopp 2022, förskola 1-2 år Tomelilla kommun

Peng/bidrag

Plats i
egen regi

FÖRSKOLA 1 - 2 ÅR
Undervisning
Pedagogisk material
Elevhälsa
Måltider
Lokalkostnader
Administration
Mervärdeskatt
Grundbelopp (avrundat)
Jämfört med 2021

110 048 kr 105 954 kr
2 983 kr
2 983 kr
0 kr
0 kr
9 080 kr
9 080 kr
5 299 kr 17 952 kr
4 079 kr
8 403 kr
127 410 kr 148 450 kr
2 130 kr
2 970 kr

FÖRSKOLA 1 - 2 ÅR 15 h
Undervisning
Pedagogisk material
Elevhälsa
Måltider
Lokalkostnader
Administration
Mervärdeskatt
Grundbelopp (avrundat)
Jämfört med 2021

55 024 kr
2 983 kr
0 kr
9 080 kr
5 299 kr

72 390 kr
1 060 kr

Plats i Plats i annan
friskola
kommun

52 977 kr
2 983 kr
0 kr
9 080 kr
17 952 kr
2 490 kr
5 129 kr
90 610 kr
1 310 kr

117 118 kr
2 983 kr
0 kr
9 080 kr
17 952 kr
4 414 kr
151 550 kr
1 700 kr

58 559 kr
2 983 kr
0 kr
9 080 kr
17 952 kr
2 657 kr
91 230 kr
680 kr

Grundbelopp 2022, förskola 3-5 år Tomelilla kommun

Peng/bidrag
FÖRSKOLA 3 - 5 ÅR
Undervisning
Pedagogisk material
Elevhälsa
Måltider
Lokalkostnader
Administration
Mervärdeskatt
Grundbelopp (avrundat)
Jämfört med 2021

Plats i
egen regi

Plats i Plats i annan
friskola
kommun

73 122 kr
2 983 kr
0 kr
9 080 kr
5 299 kr

80 192 kr
2 983 kr
0 kr
9 080 kr
17 952 kr
3 306 kr

69 028 kr
2 983 kr
0 kr
9 080 kr
17 952 kr
2 971 kr
6 121 kr
90 480 kr 108 130 kr
1 400 kr
2 170 kr

FÖRSKOLA 3 - 5 ÅR 15 h
Undervisning
Pedagogisk material
Elevhälsa
Måltider
Lokalkostnader
Administration
Mervärdeskatt
Grundbelopp (avrundat)
Jämfört med 2021

36 561 kr
2 983 kr
0 kr
9 080 kr
5 299 kr

53 920 kr
690 kr
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34 514 kr
2 983 kr
0 kr
9 080 kr
17 952 kr
1 936 kr
3 988 kr
70 450 kr
910 kr

113 510 kr
950 kr

40 096 kr
2 983 kr
0 kr
9 080 kr
17 952 kr
2 103 kr
72 210 kr
300 kr

Grundskola och förskoleklass
Elever 1-6

Elever 7-9

2022
Antal elever- budget

Kostnad 1-6

Kostnad 7-9

2022

2022

2022

47 944

23 362

Kommun Kommunal
ens skola Fr. annan kommun

776

340

18

12

1 112

825

Fr. annan kommun

18

12

-1 484

-1 152

18

60

1 484

5 759

166

80

14 510

8 140

-871

-488

IKE

Till annan kommun
Fristående skolor
Moms

5 735

Socioekonomisk tilldelning

500

Liten skola

800

Famn och Almaröd

Kostnader Grundskola 2022

106 176

Skolans budget 2021

105 929
-247

Diff

Kostnad
förskoleklass
2022

Förskoleklas
2022
Elever- budget
Kommun Kommunal
ens skola Fr. annan kommun
IKE

Fr. annan kommun

4 673

123
5

193

5

-306

Till annan kommun

5

183

Fristående skolor

22

1 686
-101

Moms

Kostnader förskoleklass 2022

6 328

Förskoleklass budget 2021

6 269
-59

Diff
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Grundbelopp 2022, grundskola årsk 1 - 6 Tomelilla kommun
Plats i egen
Plats i annan
regi Plats i friskola
kommun

Peng/bidrag
GRUNDSKOLA ÅK 1-6
Undervisning
Lärverktyg
Elevhälsa
Måltider
Lokalkostnader
Administration
Mervärdeskatt
Grundbelopp (avrundat)
Jämfört med 2021

47 912 kr
4 326 kr
0 kr
6 002 kr
3 543 kr

61 780 kr
1 160 kr

51 772 kr
5 662 kr
5 132 kr
6 002 kr
11 490 kr
2 402 kr
4 948 kr
87 410 kr
1 410 kr

51 772 kr
5 662 kr
5 132 kr
6 002 kr
11 490 kr
2 402 kr
0 kr
82 460 kr
1 330 kr

Grundbelopp 2022, grundskola årsk 7 - 9 Tomelilla kommun

Peng/bidrag
GRUNDSKOLA ÅK 7 - 9
Undervisning
Lärverktyg
Elevhälsa
Måltider
Lokalkostnader
Administration
Mervärdeskatt
Grundbelopp (avrundat)
Jämfört med 2021

Plats i
egen regi

Plats i Plats i annan
friskola
kommun

51 093 kr
6 053 kr
0 kr
6 250 kr
5 317 kr

57 411 kr
7 389 kr
5 031 kr
6 250 kr
17 108 kr
2 796 kr

57 411 kr
7 389 kr
5 031 kr
6 250 kr
17 108 kr
2 796 kr
5 759 kr
68 710 kr 101 740 kr
1 630 kr
2 620 kr

95 990 kr
2 480 kr

Grundbelopp 2022, förskoleklass Tomelilla kommun

Peng/bidrag
FÖRSKOLEKLASS
Undervisning
Lärverktyg
Elevhälsa
Måltider
Lokalkostnader
Administration
Mervärdeskatt
Grundbelopp (avrundat)
Jämfört med 2021

Plats i
egen regi

Plats i
friskola

26 214 kr
2 868 kr
0 kr
6 002 kr
3 536 kr

30 163 kr
4 205 kr
5 132 kr
6 002 kr
13 881 kr
1 781 kr
3 670 kr
64 830 kr
2 500 kr

38 620 kr
880 kr
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Plats i
annan
kommun

30 163 kr
4 205 kr
5 132 kr
6 002 kr
13 881 kr
1 781 kr
61 160 kr
2 360 kr

Fritidshem
Barn 6-9 år

Barn 10-12 år

Kostnad 6-9

Kostnad 10-12

2022

2022

2022

2022

Antal barn- budget
Kommun Kommunal
ens skola Fr. annan kommun

340

45

8 718

1 003

6

2

154

45

Fr. annan kommun

6

2

-234

-71

IKE

Till annan kommun
Fristående skolor
Moms

12

6

468

213

100

30

3 367

900

-156

-71

-202

-54

Kostnader Fritidshem 2022

14 306

Fritidshem budget 2021

14 617
311

Diff

Grundbelopp 2022, fritidshem Tomelilla kommun
Plats i
egen regi

Peng/bidrag
FRITIDSHEM 6 - 9 ÅR
Undervisning
Lärverktyg
Elevhälsa
Måltider
Lokalkostnader
Administration
Mervärdeskatt
Grundbelopp (avrundat)
Jämfört med 2021

Plats i Plats i annan
friskola
kommun

21 377 kr 16 930 kr
1 065 kr 1 065 kr
0 kr
0 kr
2 368 kr 2 368 kr
830 kr 10 474 kr
925 kr
1 906 kr
25 640 kr 33 670 kr
840 kr 3 130 kr
Plats i
egen regi

Peng/bidrag

FRITIDSHEM 10 - 12 ÅR
Undervisning
Lärverktyg
Elevhälsa
Måltider
Lokalkostnader
Administration
Mervärdeskatt
Grundbelopp (avrundat)
Jämfört med 2021

38 980 kr
3 130 kr

Plats i Plats i annan
friskola
kommun

18 027 kr 13 580 kr
1 065 kr 1 065 kr
0 kr
0 kr
2 368 kr 2 368 kr
830 kr 10 474 kr
825 kr
1 699 kr
22 290 kr 30 010 kr
770 kr 3 050 kr
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23 937 kr
1 065 kr
0 kr
2 368 kr
10 474 kr
1 135 kr

20 587 kr
1 065 kr
0 kr
2 368 kr
10 474 kr
1 035 kr
35 530 kr
3 060 kr

Barnomsorg på kvällar, nätter och helger
Om en annan kommun vill ha plats på Nattviolen (enheten för barnomsorg kvällar, nätter och helger)
så gäller prislistan nedan. Prislistan är uppräknad med 2 % jämfört med 2021.
Barnomsorg på kvällar, nätter och helger Peng 2022 (Vad andra kommuner betalar)
Barnomsorg på kvällar,
nätter och helger

Peng/bidrag
Barnomsorg 1 - 2 ÅR
Grundbelopp (avrundat)
Jämfört med 2021

229 271 kr
4 496 kr

Barnomsorg 3 - 5 ÅR (heltid)
Grundbelopp (avrundat)
Jämfört med 2021

172 217 kr
3 377 kr

Barnomsorg 6 - 9 ÅR
Grundbelopp (avrundat)
Jämfört med 2021

54 851 kr
1 076 kr

Barnomsorg 10 - 12 ÅR
Grundbelopp (avrundat)
Jämfört med 2021

49 679 kr
974 kr

Förslag till beslut
Familjenämnden beslutar skolpeng för de olika verksamheterna enligt föreslagna belopp. Familjenämnden
föreslås att inte ändra den socioekonomiska omfördelningen, utan bibehålla samma socioekonomiska
omfördelning som för innevarande skolpeng (2021).
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Tomelilla kommuns prislista för ersättning till fristående gymnasieskolor 2022
Bidraget till fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor består av ett grundbelopp och i vissa
fall ett tilläggsbelopp. Hemkommunen ska lämna bidrag för varje elev på ett nationellt program vid
en fristående gymnasieskola där huvudmannen fått godkännande från Skolinspektionen. Bidrag från
hemkommunen till fristående gymnasie- och gymnasiesärskola regleras i 16 kap. 52–55 §§, 17 kap.
31–36 §§ samt 19 kap. 45–48 §§ skollagen (2010:800). I 13 kap. gymnasieförordningen (2010:2039)
finns det närmre bestämmelser och bidrag till enskilda huvudmän för dessa skolformer.
Grundbeloppet ska ge ersättning för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration,
mervärdesskatt och lokalkostnader. För utbildning på sådana nationella program och nationella
inriktningar som hemkommunen erbjuder, ska grundbeloppet bestämmas efter samma grunder som
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till det programmet eller den inriktningen. I andra fall
ska elevens hemkommun betala bidragsbelopp enligt riksprislistan.
Utöver grundbeloppet ska kommunen betala ett tilläggsbelopp för elever som har ett omfattande
behov av särskilt stöd eller som ska erbjudas modersmålsundervisning. Tilläggsbeloppet bestäms
efter en individuell prövning.
Fristående gymnasie- och gymnasiesärskola
För varje elev som genomgår utbildning vid en godkänd fristående gymnasieskola ska elevens
hemkommun betala ett grundbelopp. Kommunens skyldighet att lämna bidrag för en elev i
gymnasieskolan gäller endast om hemkommunen var skyldig att erbjuda eleven gymnasieutbildning
vid den tidpunkt då utbildningen började. Likabehandlingsprincipen betyder att bidrag ska beräknas
eftersamma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten
Tilldelningen är ett driftbidrag till verksamheten.
För utbildning på sådana nationella program och nationella inriktningar i gymnasieskolan som
hemkommunen erbjuder, ska grundbeloppet bestämmas efter samma grunder som kommunen
tillämpar vid fördelning av resurser till det egna programmet eller inriktningen. Motsvarande gäller
bidrag för utbildning i gymnasiesärskolan.
För utbildning på särskilda varianter och för riksrekryterande utbildning inom gymnasieskolan ska
hemkommunen betala det grundbelopp som har beslutats i varje särskilt fall av Skolverket.
I andra fall ska elevens hemkommun betala bidragsbelopp enligt riksprislistan.
Bidraget till en enskild huvudman för gymnasieskola eller gymnasiesärskola ska innefatta ersättning
för skolmåltider endast om hemkommunen erbjuder kostnadsfria skolmåltider. En enskild huvudman
för gymnasieskola eller gymnasiesärskola, vars bidrag från en elevs hemkommun innefattar
ersättning för skolmåltider, får inte ta ut någon måltidsavgift från den elev som bidraget avser.
Den Interkommunala ersättningen regleras i Skollagens 16 kap. 50 - 51 §:
En kommun som på ett nationellt program har antagit en elev som inte är hemmahörande i
kommunen eller i samverkansområdet för utbildningen ska ersättas för sina kostnader för elevens
utbildning av dennes hemkommun (interkommunal ersättning). Första stycket gäller även ett
landsting som på ett nationellt program har antagit en elev som inte är hemmahörande i
samverkansområdet för utbildningen. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om interkommunal ersättning. Om inte den anordnande huvudmannen och
elevens hemkommun kommer överens om annat, och annat inte heller följer av andra och tredje
styckena, ska den interkommunala ersättningen motsvara anordnarens självkostnad. När eleven har
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tagits emot i andra hand enligt ska ersättningen högst uppgå till den kostnad som hemkommunen
själv har för motsvarande utbildning. Är anordnarens kostnad lägre, ska hemkommunen i stället
ersätta den lägre kostnaden. När det är fråga om riksrekryterande utbildning eller särskilda varianter
inom de nationella programmen, ska hemkommunen betala det belopp som har beslutats i varje
särskilt fall av Statens skolverk.
Om en elevs hemkommun inte erbjuder utbildningen (själv eller genom samverkansavtal) ska den så
kallade riksprislistan tillämpas. Skolverket har för dessa fall beslutat om en prislista avseende de
belopp en elevs hemkommun ska betala till en enskild huvudman för en fristående gymnasieskola
eller gymnasiesärskola. Om en elevs hemkommun och en internationell skola inte sinsemellan
kommer överens om belopp ska även det bidraget bestämmas enligt riksprislistan.
Riksprislistan beräknas utifrån ett viktat genomsnitt av kommunernas inrapporterade budgeterade
bidragsbelopp per program och elev och de inrapporterade priserna ska, i de fall kommunerna
erbjuder fria skolmåltider, inkludera skolmåltider. Alla belopp som redovisas av kommunerna är
inklusive moms. I beloppen ska således kostnadsslagen undervisning, läromedel och utrustning,
elevvård och hälsovård, måltider, administration, mervärdesskatt och lokalkostnader ingå.
Prislistan baseras på de av kommunerna inrapporterade budgeterade bidragsbeloppen per elev
exklusive kostnader för måltider, administration och mervärdesskatt. Därefter har en schablon om 3
% för administrativa kostnader och 6 % för mervärdesskatt lagts på. Att Skolverket valt att beräkna
grundpriserna utan måltider motiveras av att en knapp tredjedel av kommunerna inte erbjuder fria
skolmåltider. Den slutliga prislistan innehåller priser exklusive samt även inklusive måltider.
Med viktade priser avses att kommunernas genomsnittliga belopp per elev och program har
multiplicerats med antalet elever på programmet i kommunen. De beräknade kommunbeloppen har
därefter summerats och slutligen dividerats med det totala antalet elever på resp. program i landet
varefter beloppet avrundats till närmaste hundratal. Detta förfaringssätt har bedömts ge det mest
rättvisande medelvärdet.
Beslut om bidrag
Ett bidrag till en enskild huvudman ska beslutas per kalenderår och grunda sig på kommunens budget
för det kommande kalenderåret och beslutas före kalenderårets början. I de fall bidraget grundar sig
på riksprislistan ska beslutet fattas senast den 15 februari det kalenderår som bidraget avser.
Redovisning och utbetalning
Kommunen ska för den enskilda huvudmannen kunna redovisa hur bidraget beräknats. Av
redovisningen ska det framgå beloppen för lokalkostnader, administration och mervärdesskatt. Om
det inte finns särskilda skäl ska redovisningen även innehålla beloppen för övriga kostnadsslag var för
sig. Kommer kommunen och den enskilda huvudmannen inte överens om annat ska bidraget betalas
ut med en tolftedel varje månad.
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Bidrag till fristående gymnasieskolor 2022
Eftersom Tomelillas kommun inte bedriver ett eget gymnasium är förvaltningens förslag till
familjenämnden att riksprislistan tillämpas när en elev väljer en fristående gymnasieskola. I
riksprislistan anges ersättningsbelopp per elev och år för olika gymnasieprogram.
Skolverket förväntas ta beslut om bidragens storlek (riksprislistan) i januari 2022.

Riksprislista för ersättning till fristående gymnasieskolor 2022
Riksprislistan innehåller de grundbelopp per elev, program och inriktning som kommunerna ska
betala till enskilda huvudmän när en elev har antagits till en utbildning som hemkommunen inte
erbjuder själv eller i samverkan med andra kommuner.
Det är Skolverket som får meddela föreskrifter om bidragsbeloppens storlek. Till grund för
bidragsbeloppens storlek ligger kommuners budgeterade bidragsbelopp och landstings budgeterade
kostnader för program och, i förekommande fall, inriktning.
Riksprislistan ska användas när en elev väljer en fristående gymnasieskola och elevens hemkommun
inte erbjuder motsvarande program eller inriktning.
Hemkommunen ska då ersätta den fristående gymnasieskolan enligt riksprislistan som fastställs av
Skolverket. I riksprislistan anges ersättningsbelopp per elev och år för olika gymnasieprogram.
Bidrag för visst stöd på introduktionsprogram
Eftersom utbildningen på programinriktat individuellt val dels består av ämnen från grundskolan, dels
av kurser från ett yrkesprogram, består ersättningen till den som anordnar programmet av två delar:
1. Ersättning för den del av utbildningen som motsvarar det yrkesprogram som utbildningen är
inriktad mot (ska ersättas med samma belopp som motsvarande yrkesprogram).
2. Ersättning för den del av utbildningen som avser det stöd som eleven behöver för att uppnå
behörighet för yrkesprogrammet.
Barn och utbildningsförvaltningens beslutsförslag till familjenämnden
Familjenämnden fastställer ersättning till fristående gymnasieskola och gymnasiesärskola
för kalenderåret 2022 enligt Riksprislistan.
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Familjenämndens individ- och familjeutskott

Handläggare: Camilla Andersson
Titel: Socialchef
E-post: Camilla.andersson@tomelilla.se
Mobil: 0417-182 14

Diarienummer: FN 2019/8
Datum 27 oktober 2021

Förslag till tillägg i delegeringsregler för
familjenämnden mandatperioden 20192022
Förvaltningens förslag till beslut

Familjenämnden beslutar göra tillägg i delegeringsreglerna enligt förvaltningens
bilaga: C 2101 Delegeringsregler för Familjenämnden mandatperioden 2019-2022,
tillägg, handlingsid: Fn 2021.3794.

Ärendebeskrivning

Förvaltningen föreslår tillägg till familjenämndens delegeringsregler i enlighet med
bilagan: C 2101 Delegeringsregler för Familjenämnden mandatperioden 2019-2022,
tillägg, handlingsid: Fn 2021.3794.
Den 1 juli 2020 infördes en ny lagsstiftning, vilken rör barn och unga. Det är
utreseförbud m.m. (31 § a-i) som regleras i LVU-lagstiftningen.
Om det finns en påtaglig risk för att någon som är under 18 år förs utomlands eller
lämnar Sverige i syfte att ingå äktenskap eller en äktenskapsliknande förbindelse eller
könsstympas, ska han eller hon förbjudas att lämna Sverige. Lag (2020:352).
Beslut om utreseförbud meddelas av förvaltningsrätten efter ansökan av
socialnämnden.
Om ett utreseförbud har meddelats ska socialnämnden inom sex månader från dagen
för beslutet pröva om utreseförbudet ska upphöra. Denna fråga ska därefter prövas
fortlöpande inom sex månader från senaste prövning.

tomelilla.se
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se
Tomelilla kommun, Individ och familjeomsorg, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla

63

Om det inte längre finns skäl för ett utreseförbud, ska socialnämnden besluta att
utreseförbudet ska upphöra.
Ett utreseförbud upphör senast när den unge fyller 18 år.
Ett utreseförbud ska kunna utgöra både hinder mot att utfärda pass samt skäl för att
återkalla pass. Det ska även vara straffbart att föra ut ett barn ur Sverige i strid med ett
utreseförbud.
LVU § 31 p. (b (ansökan till förvaltningsrätten efter beslut av familjenämnden om
utreseförbud), p. (d (beslut om tillfälligt utreseförbud i brådskande fall) och p. (i
(undantag för viss resa från utreseförbudet) kan enligt SoL 10 kap 4 § delegeras till
individ- och familjeutskottet samt gällande p. (d även nämndens ordförande eller
annan som nämnden förordnat om utskottets beslut inte kan avvaktas.
Punkten 8.29 läggs till i delegeringsreglerna.
Ekonomiska konsekvenser
Inte tillämpligt.
Barnperspektivet
Hedersrelaterat våld och förtryck är ett allvarligt samhällsproblem som kränker och
begränsar främst flickors och unga kvinnors grundläggande fri- och rättigheter. I
Sverige är det inte möjligt för barn under 18 år att ingå äktenskap. Vidare gäller som
huvudregel att utländska barnäktenskap inte erkänns i Sverige. Men om ett barn förs
ut ur Sverige för att ingå äktenskap eller en äktenskapsliknande förbindelse eller
könsstympas utomlands har svenska myndigheter mycket begränsade möjligheter att
agera i ett annat land när ett bortförande redan har skett. Mot bakgrund av detta har
regeringen ansett att det finns behov av att införa ett utreseförbud för att motverka
att barn förs utomlands eller lämnar Sverige för att ingå äktenskap eller en
äktenskapsliknande förbindelse eller könsstympas.
Miljöperspektivet
Inte tillämpligt.
Uppföljning
Vid varje mandatperiod eller vid behov.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Therese Stendahl, 2021-10-27.

2 (3)
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C 2101 Delegeringsregler för Familjenämnden mandatperioden 2019-2022, tillägg,
handlingsid: Fn 2021.3794.
Individ och familjeomsorg

Camilla Andersson
Socialchef
Beslutet skickas till:
Socialchef Camilla Andersson
KFS/Johanna Kandell

3 (3)
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TOMELILLA KOMMUN
KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING
Nr C 21:01
FN § 94/2021

Dnr FN 2019/8

Delegeringsregler för familjenämnden
Antagen av familjenämnden 24 september 2021, Fn § 94/2021
Gäller från den 24 september 2021
Dokumentansvarig politisk instans: Familjenämnden
Dokumentansvarig tjänsteman: Skolchef samt socialchef
Uppföljning: en gång per mandatperiod eller oftare vid behov

66

Allmänna riktlinjer för delegeringsbeslut
För att den löpande verksamheten ska fungera smidigt och effektivt fattas merparten av besluten ”på delegering” som regel av anställd
personal. Frågor om ansvar och delegering regleras i Kommunallagen - KL (SFS 2017:725). Följande text ger en sammanfattning av syftet
med, och riktlinjer för, den delegerade beslutanderätten.
Begreppet delegering ska i detta fall noga skiljas från delegeringsbegreppet inom hälso- och sjukvården, där det avser en på yrkeskompetens
och legitimation grundad delegeringsrätt beträffande medicinska arbetsuppgifter. Där gäller särskilda regler och författningar.

2
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1. ALLMÄNT
VERKSAMHETSANSVAR

Enligt 6 kap 6 § KL ska nämnderna, var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som
fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska också se till att verksamheten bedrivs på ett i övrigt
tillfredsställande sätt.
DELEGERING

Enligt 6 kap 37 § KL får en nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på
nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Familjenämnden har delegerat beslutanderätten för vissa ärenden till sina
utskott. En mångfald av ärenden har delegerats till anställda. Vem som är delegat framgår av delegeringsförteckningen.
Det är alltså familjenämnden som bestämmer om vem, eller vilka, som ska fatta beslut på styrelsens/nämndens vägnar, och om vilka slags
ärenden. Den som fattar beslut enligt delegering, det vill säga på uppdrag av styrelsen/nämnden, gör det alltså som representant för
styrelsen/nämnden. Som ”delegat” har man så väl rättighet som skyldighet att besluta i de ärenden som avses. Delegeringsrätten är knuten
till den tjänst eller funktion som man innehar. Med stöd av 7 kap 6 § KL får förvaltningschef dock, om nämnden inte uttryckligen angett
annat, rätten att vidaredelegera sin beslutanderätt. Även verksamhetschef och enhetschef har, om nämnden inte uttryckligen angett annat,
rätt att vidaredelegera sin beslutanderätt. Alla beslut som fattas på delegation ska vara inom de av kommunfullmäktige antagna
budgetramarna.
Om delegaten finner att ett ärende avviker från det normala bör delegaten överlämna ärendet med beslutsförslag till familjenämnden. Ett
beslut som är fattat på delegering kan inte ändras av en överordnad chef eller av styrelsen/nämnden. Däremot kan familjenämnden dra in
delegeringsrätten, om man är missnöjd med det sätt på vilket den utövas. Nämnden kan också besluta i ärende innan beslut har fattats på
delegation.
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BESVÄR ÖVER BESLUT FATTADE AV DELEGAT

Nämnd eller överordnad chef är ingen besvärsinstans. Om ett beslut som är fattat på delegering överklagas (under förutsättning att det
finns besvärsrätt), är det delegaten som ska ta ställning till om beslutet ska omprövas eller inte. (Överläggning med närmaste överordnade
är dock lämpligt innan beslut fattas.) Vid besvär över ett beslut ska besvärsskrivelsen som regel lämnas till den myndighet (i detta fall
representerar delegaten myndigheten) som fattat beslutet. Myndigheten avgör då om omprövning ska ske. Om omprövningen innebär att
den klagandes önskemål bifalles helt, skickas ärendet inte vidare till besvärsinstansen (oftast förvaltningsrätten). Om ärendet endast delvis
omprövas till den klagandes fördel, eller inte omprövas alls, ska besvärsskrivelsen skickas till besvärsinstansen tillsammans med ett yttrande
från delegaten om skälen till detta. Yttrandet utformas av delegaten själv, efter samråd med sin närmaste överordnade.
VAD FÅR INTE DELEGERAS?

I kommunallagen finns också regler om delegeringsförbud (6 kap 38 § KL). I följande ärendeslag får beslutanderätten inte delegeras:
•
•
•
•
•

Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet.
Framställningar eller yttranden till fullmäktige.
Yttranden med anledning av att beslut av nämnden i sin helhet, eller fullmäktige, har överklagats.
Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
Vissa ärenden som anges i vissa föreskrifter (exempelvis lag och författning).
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2. ANMÄLAN AV DELEGERINGSBESLUT

Beslut fattade med stöd av delegering ska anmälas per kalendermånad till familjenämnden.
Det åligger den som fattat beslutet att se till att en sammanställning av besluten eller kopia av beslutshandlingen kommer till
familjenämndens kännedom. I många fall kan handlingen eller förteckningen sättas in i en pärm, som genom sekreterarens försorg ska
finnas tillgänglig för ledamöterna i styrelsen. I andra fall ska listan eller handlingen utsändas med sammanträdeshandlingarna.
3. ANDRA BESLUT
BESLUT AV VERKSTÄLLIGHETSKARAKTÄR

Gränsen mellan beslut efter delegering från nämnden och beslut, som närmast är en form av verkställighet, har betydelse för frågan om
beslutet kan överklagas genom laglighetsprövning och om besluten måste anmälas till nämnden. Den gränsen kan inte dras med exakthet.
I regeringens proposition om ny kommunallag skrivs att med beslut avses varje ställningstagande där man väljer mellan olika alternativ och
där vissa överväganden och bedömningar måste göras. Det framgår emellertid också att när det finns tydliga mål och riktlinjer kan
ställningstaganden hänföras till verkställighet, även om de innefattar överväganden och bedömningar.
Praktiskt sett kan en mycket stor del av den kommunala verksamheten anses höra till området ren verkställighet, som inte är
myndighetsutövning utan är löpande drift av verksamheten. I dessa frågor följer beslutanderätten oftast den anställning man innehar. Här
behövs ingen uttrycklig delegering för att beslut ska kunna fattas. Dessa frågor är ofta reglerade i lagstiftning, avtal, attestregler och
liknande. Hit hör exempelvis en mängd löpande beslut om inköp och beställningar i drifts- och investeringsbudget och de flesta löpande
personalärenden.
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ÄRENDEN I ÖVRIGT

Utöver delegeringsbeslut förekommer uppgifter, handlingar, domar, cirkulär, protokoll, korrespondens med mera där det är principiellt
viktigt att styrelsens ledamöter tar del av informationen, eller informeras om att handlingen förekommer. Handlingen ska då anmälas under
sammanträdespunkten ”Anmälningsärenden”.
4. ADRESSAT FÖR DELEGERINGSBESLUT

Verksamhetschefens beslutanderätt begränsas till respektive verksamhetsområde.
Begreppet arbetsledning innefattar normalt nivåerna kommundirektör, verksamhetschef och enhetschef. Beslutanderätten begränsas till
respektive ansvarsområde.
Handläggares beslutanderätt begränsas till det normala ansvarsområdet enligt arbetsordning, befattningsbeskrivning eller på annat
jämförbart sätt. Vid förfall för delegat (exempelvis vid semester, sjukdom eller jäv) gäller att beslutanderätten övertas av tillförordnad eller
närmast överordnad. Vid förfall för ordförande övertas beslutanderätten av förste vice ordförande eller andre vice ordförande.
Vidaredelegering är tillåten för förvaltningschef (7 kap. 6 § KL). I Tomelilla kommuns organisation anses kommundirektör, ekonomichef,
och verksamhetschefer jämställda med förvaltningschef i kommunallagens mening.
Förutom delegerade ärenden som är angivna i delegeringsreglerna, får delegat även besluta i frågor som till art, vikt och omfattning är
jämförbara med de ärenden som anges för delegaten, i den mån dessa inte delegerats till eller i övrigt åvilar annan.
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5. ÖVRIGT

Delegerad beslutanderätt ska normalt utnyttjas endast inom ramen för beviljade och tillgängliga anslag.
Beslutanderätt för externt rekryterade socialsekreterare, familjerättssekreterare och dödsbohandläggare inträder först efter tre månaders
tjänstgöring inom myndigheten. Undantag kan göras.
6. FÖRKORTNINGAR

KL – Kommunallag (2017:725)
FL – Förvaltningslag (2017:900)
OSL – Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)
FB – Föräldrabalk (1949:381)
SoL – Socialtjänstlag (2001:453)
SoF – Socialtjänstförordning (2001:937)
SOSFS – Socialstyrelsens författningssamling
LVM – Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall
LVU – Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
ÄktB – Äktenskapsbalk ((1987:230)
BrB – Brottsbalk (1962:700)
LUL – Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
SL – Skollag (2010:800)
ÄB – Ärvdabalk (1958:637)
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1

FIRMATECKNARE OCH
UNDERTECKNINGSRÄTT

1.1

Underteckna avtal, andra handlingar och
skrivelser som beslutas av familjenämnden.
Underteckna avtal samt underteckna andra
handlingar och skrivelser såsom Tomelilla
kommuns firmatecknare.

1.2

1.3

1.4

2

LAGRUM

Underteckna avtal samt underteckna andra
handlingar och skrivelser i övrigt.
Delegeringen, som inte är reglerad i övrigt i
dessa delegeringsregler, till verksamhetschef
avser avtal med mera till ett sammanlagt värde
av högst 400 000 kronor och/eller högst tre
års löptid. För sammanlagt värde över 400 000
kronor och/eller längre löptid än tre år är
kommundirektören delegat.
Rätt att attestera fakturor följer av
attestförteckningen.

FÖRVALTNINGSÄRENDEN

LAGRUM

DELEGAT

KOMMENTARER

Socialchef
Skolchef
Kommunstyrelsens
ordförande eller
kommundirektören var för
sig.
Kommundirektör
Socialchef
Skolchef

Inom sitt respektive
verksamhetsområde

DELEGAT

KOMMENTARER

Inom sitt respektive
verksamhetsområde
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2.1

Besluta att avslå en begäran om att få ta del av
allmän handling eller att lämna ut allmän
handling med förbehåll.

2.2

Pröva om skrivelse med överklagande
inkommit i rätt tid och avvisa för sent
inkommit överklagande där beslut fattats av
delegat.
Pröva om skrivelse med överklagande
inkommit i rätt tid och avvisa för sent
inkommit överklagande när beslut fattats av
familjenämnden eller dess utskott.
Beslut huruvida omprövning ska ske och
omprövning av beslut.

2.3

2.4

2.5
2.6

Yttrande i ärenden där ursprungsbeslutet
fattats av delegat.
Överklagande och yrkande om inhibition när
förvaltningsdomstol ändrat nämndens beslut

Kommundirektör
Kanslichef
Kvalitetschef – i samråd med
jurist
Skolchef

Inom sitt respektive
verksamhetsområde.
Beslut att lämna ut
begärd allmän
handling (efter
sekretessprövning
om sådan behövs)
får anses vara
verkställighet och
hanteras av
handläggare.

45 § 1 st. FL

Delegaten i ursprungsbeslutet

45 § 1 st. FL

Socialchef
Skolchef

39 § FL

Delegaten i ursprungsbeslutet Beslut huruvida
omprövning ska ske
och omprövning av
beslut.
Delegaten i ursprungsbeslutet

10 kap. 1–2 §§ SoL
5 kap. 2 § KL

Socialchef
Skolchef

Inom sitt respektive
verksamhetsområde.

Inom sitt respektive
verksamhetsområde.
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och detta beslut ursprungligen är fattat av
delegat, samt avgivande av yttrande i ärenden
enligt SoL, LVU, LVM där ursprungsbeslutet
fattats av delegat.
Överklagande och yrkande om inhibition när
förvaltningsdomstol ändrat kommunens beslut
och detta beslut ursprungligen är fattat av
familjenämnden eller dess utskott, samt
avgivande av yttrande i ärenden enligt SoL,
LVU, LVM där ursprungsbeslutet fattats av
familjenämnden eller dess utskott.

6 kap. 37 § och 38 § p.
3 KL
41 § LVU
44 § LVM
10 kap. 1–2 §§ SoL
6 kap 39 § KL

Det berörda utskottet
Nämndens ordförande

3

SOCIALTJÄNST – EKONOMISKT BISTÅND

LAGRUM

DELEGAT

3.1

Beslut om ekonomiskt bistånd enligt riksnorm
och riktlinjer.
För den som har fått försörjningsstöd under
sex månader i följd ska 25 procent av
inkomsterna av anställning inte beaktas vid
bedömningen av rätten till bistånd.
Beslut om ekonomiskt bistånd utöver
riksnorm och riktlinjer max 25 procent av
basbeloppet.
Beslut om ekonomiskt bistånd utöver
riksnorm och riktlinjer max 50 procent av
basbeloppet.
Beslut om ekonomiskt bistånd utöver
riksnorm och riktlinjer över 50 procent.

4 kap. 1–3 §§ SoL

Socialsekreterare

4 kap. 1 b § SoL

Socialsekreterare

4 kap. 1–2 §§ SoL

Enhetschef

4 kap. 1–2 §§ SoL

Socialchef

4 kap. 1–2 §§ SoL

Individ- och familjeutskottet

2.7

3.2

3.3
3.4
3.5

När utskottets
avgörande inte kan
avvaktas.

KOMMENTARER
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3.6

Beslut om övrigt bistånd enligt riktlinjer.

4 kap. 2 § SoL

Enhetschef

3.7

Beslut om övrigt bistånd utöver riktlinjer.

4 kap. 2 § SoL

Individ- och familjeutskottet

3.8

4 kap. 4 § SoL

Socialsekreterare

3.9

Anvisa till praktik eller annan
kompetenshöjande verksamhet.
Vägra eller nedsätta försörjningsstöd.

4 kap. 5 § SoL

Socialsekreterare

3.10

Beslut om skyddat boende.

4 kap. 1 § SoL

Enhetschef

3.11

Beslut att inleda utredning.

11 kap. 1 § SoL

Socialsekreterare

3.12

Beslut att avsluta utredning i övriga ärenden.

11 kap. 1 § SoL

Socialsekreterare

3.13

Beslut att återkräva ekonomiskt bistånd enligt
4 kap. 1 § SoL som utgått på felaktiga grunder.
Beslut att återkräva ekonomiskt bistånd enligt
4 kap. 1 § SoL.
Beslut om att underrätta Försäkringskassan
om att kommunen ska uppbära ersättning
enligt AFL.
Beslut om att föra talan om ersättning hos
förvaltningsrätt om återkrav enligt 9 kap. SoL.
Beslut om eftergift av ersättningsskyldighet
enligt 9 kap. SoL.
Beslut om bistånd till begravningskostnader
enligt riktlinje.

9 kap. 1 § SoL

Enhetschef

9 kap. 2 § SoL

Enhetschef

17 kap. 1 § AFL,
9 kap. 2 § SoL

Enhetschef

9 kap. 3 § SoL

Enhetschef

9 kap. 4 § SoL

Enhetschef

4 kap. 2 § SoL

Kommunvägledare

3.14
3.15
3.16
3.17
3.18

Exempelvis boende
genom
andrahandsavtal
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3.19

Beslut om bistånd till begravningskostnader
utöver riktlinje.

4 kap. 2 § SoL

Individ- och familjeutskottet

4

SOCIALTJÄNST – BARN OCH UNGA

LAGRUM

DELEGAT

4.1

Enhetschef

4.2

Beslut att förlänga tiden för
11 kap. 1 a § SoL
förhandsbedömning vid anmälan rörande barn
eller unga.
Beslut att inleda utredning.
11 kap. 1–2 §§ SoL

4.3

Beslut att inte inleda utredning.

11 kap. 1 § SoL

Enhetschef

4.4

Beslut att avsluta utredning med insats.

11 kap. 1 § SoL

Enhetschef

4.5
4.6

Beslut att avsluta utredning utan insats.
Förlängning av utredningstid i ärenden som
rör barn.
Uppföljning av barns situation efter utredning
som avslutats med beslut utan insats.
Beslut att psykiatrisk och psykologisk
utredning eller behandling enligt hälso- och
sjukvårdslagen får vidtas, trots att endast en av
de två vårdnadshavarna samtycker, om det
krävs med hänsyn till barnets bästa.
Beslut att behandling i öppna former inom
socialtjänsten eller utseende av en
kontaktperson eller kontaktfamilj enligt 3 kap.
6 § SoL får vidtas, trots att endast en av de två

11 kap 1 § SoL
11 kap. 1–2 §§ SoL

Enhetschef
Enhetschef

11 kap. 4 a-c §§ SoL

Enhetschef

6 kap. 13 a § FB

Individ- och familjeutskottet

6 kap. 13 a § FB

Individ- och familjeutskottet

4.7
4.8

4.9

KOMMENTARER

Socialsekreterare
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4.10
4.11
4.12

4.13
4.14

vårdnadshavarna samtycker, om det krävs med
hänsyn till barnets bästa.
Beslut om tillfällig placering i jourhem, hem
för vård eller boende samt stödboende under
utredningstid.
Beslut om vård i form av
placering/omplacering i familjehem, hem för
vård eller boende samt stödboende.
Medgivande att underårig tas emot för
stadigvarande vård och fostran i enskilt hem
som inte tillhör någon av den underåriges
föräldrar eller annan vårdnadshavare.
Övervägande om vård i annat hem än det egna
fortfarande behövs.
Beslut om bistånd för tillfällig placering enligt
4.12 då utskottets beslut inte kan avvaktas.

4 kap. 1 § SoL

Enhetschef

4 kap. 1 § SoL

Individ- och familjeutskottet

6 kap. 6 § SoL

Individ- och familjeutskottet

6 kap. 8 § SoL

Individ- och familjeutskottet

4 kap. 1 § SoL

4.15

Beslut om öppenvård i egen regi.

4 kap. 1 § SoL

Ordförande eller annan
namngiven ledamot som
nämnden förordnat att fatta
beslut.
Socialsekreterare

4.16

Beslut om att anlita extern öppenvård.

4 kap. 1 § SoL

Enhetschef

4.17

Beslut att avsluta biståndsinsats i form av
öppenvård.
Beslut att avsluta biståndsinsats i form av
öppenvård i barn- och ungdomsärende utan
samtycke från vårdnadshavare.

4 kap. 1 § SoL

Socialsekreterare

4 kap. 1 § SoL

Enhetschef

4.18
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4.19

Beslut om ekonomiskt bistånd åt barn och
ungdom vid placering.
Beslut om bistånd i form av
kontaktperson/kontaktfamilj.
Beslut om förordnande och entledigande av
kontaktperson och kontaktfamilj.

4 kap. 1 § SoL

Socialsekreterare

4 kap. 1 § SoL

Enhetschef

5

SOCIALTJÄNST – VUXNA

LAGRUM

DELEGAT

5.1

Beslut att inleda utredning.

11 kap. 1 § SoL

Socialsekreterare

5.2

Beslut om öppenvård i egen regi.

4 kap. 1 § SoL

Socialsekreterare

5.3

Beslut om vård i form av vård i hem för vård
eller boende, stödboende eller i familjehem.
Beslut att avsluta biståndsinsats.

4 kap. 1 § SoL

Individ- och familjeutskottet

4 kap. 1 § SoL

Socialsekreterare

Beslut att avsluta biståndsinsats utan samtycke
från den enskilde.

4 kap. 1 § SoL

Enhetschef

4.20
4.21

5.4
5.5

Enhetschef
KOMMENTARER
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6

SOCIALTJÄNST - ÖVRIGT

LAGRUM

DELEGAT

6.1

Upprätta avtal mellan nämnden och
familjehemmet för placerade barn och unga i
samband med beslut om placering.
Beslut om ersättning till familjehem (arvode
och omkostnadsersättning) enligt SKR:s
riktlinjer (Sveriges kommuner och regioner).
Beslut om ersättning till familjehem (arvode
och omkostnadsersättning) över SKR:s
riktlinjer (Sveriges kommuner och regioner).
Beslut om arvode och omkostnadsersättning
till kontaktperson/kontaktfamilj enligt norm
och SKR:s riktlinjer (Sveriges kommuner och
regioner).
Beslut om ersättning till särskilt förordnad
vårdnadshavare.
Beslut om ersättning från föräldrar vars barn
är under 18 år och får vård i ett annat hem än
det egna.
Beslut om framställan till Försäkringskassan
om ändring av betalningsmottagare för allmänt
barnbidrag.
Beslut enligt studiestödsförordningen vid
exempelvis familjehemsplacering eller
placering i hem för vård eller boende utbetalas till socialnämnd eller annan.

6 kap. 6 b § SoL

Familjehemssekreterare

6.2
6.3
6.4

6.5
6.6
6.7
6.8

KOMMENTARER

Familjehemssekreterare
Individ- och familjeutskottet
Enhetschef

6 kap. 11 § SoL

Socialchef

8 kap. 1 § SoL,
6 kap. 2 § SoF

Enhetschef

4 § 3 st. Lag om
allmänt barnbidrag

Socialsekreterare

Kap. 33 § 2 st
Studiestödsförordningen
(2000:655).

Socialsekreterare
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6.9

6.10

6.11
6.12
6.13

6.14
6.15
6.16

Beslut om ersättning för uppehälle (egen
avgift) vid stöd- och hjälpinsatser av
behandlingskaraktär när bistånd ges i form av
plats i hem för vård eller boende eller i
familjehem (vuxna).
Beslut om anmälan till Försäkringskassan om
att nämnden ska uppbära sjukpenning för den
som bereds vård i sådant hem för vård eller
boende eller familjehem enligt SoL som ger
vård och behandling åt missbrukare av alkohol
eller narkotika.
Begäran om överflyttning av ärende till nämnd
i annan kommun.
Beslut i fråga om mottagande av ärende från
annan kommun.
Ansöka hos IVO (Inspektionen för vård och
omsorg) när överflyttnings- och
mottagningskommunen inte är överens om
överflyttning av ärende.
Avge yttrande till IVO (Inspektionen för vård
och omsorg) i ärende om överflyttning.
Beslut om anmälan till överförmyndaren vid
behov av god man/förvaltare enligt
föräldrabalken.
Beslut om anmälan till överförmyndaren om
att behov av god man/förvaltare inte längre
behövs.

8 kap. 1 § SoL,
6 kap. 1 § SoF

Socialsekreterare

3 kap. 15 § AFL

Socialsekreterare

2 kap. 10 § SoL

Enhetschef

2 kap. 10 § SoL

Socialchef

2 kap. 11 § SoL

Socialchef

2 kap. 11 § SoL

Enhetschef

5 kap. 3 § 1 p. SoF

Socialsekreterare

5 kap. 3 § 2 p. SoF

Socialsekreterare

17
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6.17

5 kap. 3 § 3 p. SoF

Socialsekreterare

5 kap. 2 § SoF

Socialsekreterare

6.19

Beslut om anmälan till överförmyndaren när
förhållanden talar för att en förälder inte
kommer att förvalta sitt barns egendom på ett
betryggande sätt.
Framställan till domstol om behov av
målsägarbiträde för underårig.
Inlämna dödsboanmälan till Skatteverket.

20 kap. 8 a § ÄB

Kommunvägledare

6.20

Beslut om att ordna gravsättning.

Kommunvägledare

6.21

Beslut att förvalta dödsbo i avvaktan på
boutredningsman.

5 kap. 2 §
begravningslagen
18 kap 2 § ÄB

7

LAG OM VÅRD AV MISSBRUKARE I VISSA
FALL – LVM

LAGRUM

DELEGAT

7.1

7 § LVM

Socialsekreterare

7 § LVM

Enhetschef

7.3

Beslut om att inleda utredning då man fått
kännedom om att det kan finnas skäl att
bereda någon tvångsvård.
Beslut om att utredning inte ska inledas eller
att inledd utredning ska läggas ned.
Beslut om ansökan om vård enligt LVM.

11 § LVM

Individ- och familjeutskottet

7.4

Beslut om omedelbart omhändertagande.

13 § LVM

Individ- och familjeutskottet

7.5

Beslut om omedelbart omhändertagande i
avvaktan på arbetsutskottets sammanträde.

13 § LVM

Nämndens ordförande eller
namngiven ledamot som
nämnden förordnat

6.18

7.2

Kommunvägledare
KOMMENTARER

18

83

7.6

Beslut om upphörande av omedelbart
omhändertagande enligt 13 § LVM.
Ansökan om plats på LVM-hem eller sjukhus
vid omedelbart omhändertagande.
Ansökan om plats på LVM-hem eller sjukhus
för verkställighet av förvaltningsrättens beslut.
Anordnande av vård utanför LVM-hem.
Upprätta plan för vård.
Beslut om ersättning från den enskilde till
kommunen för missbruksvård i form av plats
vid hem för vård eller boende eller i
familjehem (vuxna).
Beslut om läkarundersökning samt att utse
läkare.
Beslut att begära biträde av polis för att
genomföra beslutad läkarundersökning.

18 b § LVM

Enhetschef

19 § LVM

Socialsekreterare

12 § LVM

Socialsekreterare

27 § LVM
28 § LVM
8 kap. 1 § SoL,
6 kap. 1 § SoF

Enhetschef
Socialsekreterare
Enhetschef

9 § LVM

Socialsekreterare

45 § 1 st. 1 p. LVM

7.14

Beslut att begära biträde av polis för att
genomföra beslut om vård eller
omhändertagande.

45 § 1 st. 2 p. LVM

7.15

Yttrande till åklagarmyndighet vid
åtalsprövning.

46 § LVM

Enhetschef
Under jourtid: Namngiven
socialsekreterare vid Sociala
jouren syd.
Enhetschef
Under jourtid: Namngiven
socialsekreterare vid Sociala
jouren syd.
Enhetschef

7.7
7.8
7.9
7.10
7.11

7.12
7.13

19

84

8

LAG MED SÄRSKILDA BESTÄMMELSER OM
VÅRD AV UNGA – LVU

LAGRUM

DELEGAT

8.1

Beslut om att hos förvaltningsrätten ansöka
om vård enligt LVU.
Beslut om att hos förvaltningsrätten ansöka
om förlängning av utredningstiden.

4 § LVU

Individ- och familjeutskottet

8 § LVU

Enhetschef

8.3

Beslut om omedelbart omhändertagande.

6 § LVU

Individ- och familjeutskottet

8.4

Beslut om omedelbart omhändertagande där
nämndens beslut inte kan avvaktas.

6 § 2 st. LVU

8.5

Beslut om läkarundersökning, utse läkare samt
plats för läkarundersökning.
Beslut om begäran om biträde av polis för att
bereda läkare tillträde till den unges hem eller
för att inställa den unge till läkarundersökning.

32 § LVU

Nämndens ordförande eller
namngiven ledamot som
nämnden förordnat
Socialsekreterare

Beslut om att begära polismyndighets biträde
för att genomföra beslut om vård eller
omhändertagande med stöd av LVU.
Beslut om hur vården ska ordnas och var den
unge ska vistas.

43 § 2 p. LVU

Beslut om att den unge får vistas i sitt eget
hem under vårdtiden.

11 § 2 och 3 st. LVU

8.2

8.6

8.7
8.8

8.9

43 § 1 p. LVU

11 § 1 och 3 st. LVU

KOMMENTARER

Nämndens ordförande
Under jourtid: Namngiven
socialsekreterare vid Sociala
jouren syd
Socialsekreterare
Individ- och familjeutskottet,
nämndens ordförande eller
namngiven ledamot som
nämnden förordnat
Individ- och familjeutskottet,
nämndens ordförande eller

Enhetschef om ej
kan avvakta
20

85

namngiven ledamot som
nämnden förordnat.
Enhetschef

8.10
8.11
8.12
8.13
8.14

8.15

8.16
8.17

Övervägande om vård enligt 2 § LVU
fortfarande behövs.
Omprövning om fortsatt vård enligt 3 § LVU.

13 § 1 st. LVU

Individ- och familjeutskottet

13 § 2 st. LVU

Individ- och familjeutskottet

Beslut om att vården ska upphöra - vård som
beslutats av 2 § LVU skall upphöra senast när
den unge fyller 18 år.
Beslut om att vården ska upphöra - vård som
beslutats av 3 § LVU skall upphöra senast när
den unge fyller 21 år.
Beslut om att omhändertagande enligt 6 §
LVU ska upphöra.

21 § 1 och 2 st. LVU

Individ- och familjeutskottet

21 § 1 och 3 st. LVU

Individ- och familjeutskottet

9 § LVU
21 § LVU

Individ- och familjeutskottet,
nämndens ordförande, eller
namngiven ledamot som
nämnden förordnat.
Individ- och familjeutskottet

Beslut att den unge skall hålla regelbunden
22 § 1 st. LVU
kontakt med kvalificerad kontaktperson eller
delta i behandling i öppna former inom
socialtjänsten.
Omprövning av beslut om förebyggande insats 22 § 3 st. LVU
skall upphöra att gälla.
Beslut att förebyggande insats enligt 22 § 1 st. 22 § 3 st. LVU
LVU skall upphöra att gälla.

utskottets beslut,
enligt 11 § 3 st.
Annars endast
utskott.
Delegeringsförbud
SoL 10 kap .4 §

Individ- och familjeutskottet
Individ- och familjeutskottet
21
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8.18

24 § LVU
29 § LVU
26 § 1 st. LVU

Individ- och familjeutskottet

8.20

Ansökan hos förvaltningsrätten om
flyttningsförbud.
Övervägande om flyttningsförbud fortfarande
behövs.
Beslut om att flyttningsförbud ska upphöra.

26 § 2 st. LVU

Individ- och familjeutskottet

8.21

Beslut om tillfälligt flyttningsförbud.

27 § LVU

Individ- och familjeutskottet,

8.22

Beslut om att ett tillfälligt flyttningsförbud ska
upphöra.

30 § 2 st. LVU

8.23

Beslut om att den unges umgänge med
förälder eller vårdnadshavare efter beslut om
flyttningsförbud eller tillfälligt
flyttningsförbud.
Beslut rörande den unges personliga
förhållanden i den mån beslut ej är att hänföra
till 11 § 1–2 st. LVU (exempelvis vid kortare
vistelse utom familjehem eller hem för vård
eller boende).
Beslut om umgängesbegränsning.

31 § LVU

Individ- och familjeutskottet,
nämndens ordförande eller
namngiven ledamot som
nämnden förordnat
Individ- och familjeutskottet

11 § 4 st. LVU

Socialsekreterare

14 § 2 st. p. 1 LVU

Enhetschef

Beslut om att den unges vistelseort inte ska
röjas för förälder eller vårdnadshavare.

14 § 2 st. p. 2 LVU

Enhetschef

8.19

8.24

8.25
8.26

Individ- och familjeutskottet

Delegeringsförbud
SoL 10:4

22

87

8.27

Övervägande om beslut av
umgängesbegränsning eller hemlighållande av
vistelseort enligt 14 § 2 st. p. 1–2 fortfarande
behövs.
Beslut att ansöka om offentligt biträde hos
förvaltningsrätten.
Ansökan (efter beslut härom i
familjenämnden) om beslut om utreseförbud
till förvaltningsrätten eller beslut om tillfälligt
utreseförbud mm gällande påtaglig risk för att
någon som är under 18 år förs utomlands eller
lämnar Sverige i syfte att ingå äktenskap eller
en äktenskapsliknande förbindelse eller
könsstympas, ska han eller hon förbjudas att
lämna Sverige.

14 § 3 st. LVU

Individ- och familjeutskottet

3 § Lag (1996:1620)
om offentligt biträde.
31 § b, d, i LVU

Enhetschef

9

FÖRÄLDRABALKEN OCH
SOCIALTJÄNSTLAGEN

LAGRUM

DELEGAT

9.1

Utreda faderskap.

Familjerättssekreterare

9.2

Godkännande av faderskapsbekräftelse.

1 kap. 3–7 §§ FB
2 kap. 1, 4–6, 8–9 §§
FB
1 kap. 4 § 1 st. FB

9.3

Godkännande av faderskapsbekräftelse – MFprotokoll och enligt S-protokollsutredning.
Beslut om att inleda utredning om fastställelse
av faderskap när dom eller bekräftelse finns
och faderskapet ifrågasätts.

1 kap. 4, 8–9 §§ FB

Handläggare

2 kap. 1 § FB

Familjerättssekreterare

8.28
8.29

9.4

Individ- och familjeutskottet
Nämndens ordförande eller
annan som förordnats av
nämnden om utskottets
beslut inte kan avvaktas
gällande tillfälligt
utreseförbud enligt LVU 31 §
d andra stycket.
KOMMENTARER

Handläggare

23

88

9.5
9.6
9.7
9.8
9.9

Beslut att lägga ner/inte påbörja
faderskapsutredning.
Beslut om att återuppta nedlagd utredning.

2 kap. 7 § FB

Individ- och familjeutskottet

2 kap. 1 § FB

Familjerättssekreterare

Beslut om att inleda utredning om någon
annan man än den som är gift med barnets
moder kan vara far till barnet.
Beslut att väcka och föra talan i mål om
faderskap.
Beslut om blodundersökning med mera, samt
beslut om ersättning för kostnader.

2 kap. 9 § 1 st. FB

Familjerättssekreterare

3 kap. 5 § 2 st. samt 6
§ 2 st. FB
Lag om
blodundersökning
med mera, vid
utredning om
faderskap
6 kap. 19 § FB

Familjerättssekreterare

6 kap. 20 § FB

Familjerättssekreterare

6 kap. 6 §, 14 a § 2 st.,
15 a § 3 st. FB
6 kap. 6 §, 14 a § 2 st.,
15 § FB
6 kap. 12 § SoL
6 kap. 6 § SoL
6 kap. 13 § SoL

Familjerättssekreterare

9.10

Lämnande av upplysningar till tingsrätt i
vårdnads- och umgängesmål.

9.11

9.14

Lämnande av upplysningar inför interimistiskt
beslut i tingsrätt beträffande vårdnad, boende
eller umgänge.
Beslut att godkänna föräldrars avtal om
vårdnad, boende eller umgänge.
Beslut att ej godkänna föräldrars avtal om
vårdnad och umgänge.
Medgivande att ta emot barn för adoption.

9.15

Återkallelse av medgivande till adoption.

9.12
9.13

Enhetschef

Familjerättssekreterare

Enhetschef
Individ- och familjeutskottet
Individ- och familjeutskottet
24
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9.16
9.17
9.18

Beslut om samtycke till att
adoptionsförfarande får fortsätta.
Beslut om samtycke vägras till att
adoptionsförfarande får fortsätta.
Godkänna avtal om att underhållsbidrag skall
betalas för längre perioder än tre månader.

6 kap. 14 § SoL

Enhetschef

6 kap. 14 § SoL

Individ- och familjeutskottet

7 kap. 7 § 2 st. FB

Individ- och familjeutskottet

25

90

10

YTTRANDEÄRENDEN

LAGRUM

DELEGAT

10.1

Yttrande till länsstyrelse eller domstol i
körkortsärende.
Yttrande enligt namnlagen.

39 § 3 st.
Körkortslagen
45–46 §§ Namnlagen

Socialsekreterare

10.3

Yttrande till passmyndighet vid utfärdande av
pass utan vårdnadshavarens medgivande.

3 § 2 st.
Passförordningen

Enhetschef

10.4

Upplysningar i vapenärenden.

Vapenlagen

Socialsekreterare

10.5

Yttrande om äktenskapsdispens.

15 kap. 1 § ÄktB

Enhetschef

10.6

Yttrande till allmän domstol rörande brottmål. 31 kap. 1 § 1 st BrB

Enhetschef

10.7

Avge yttrande till åklagaren på begäran och
om den unge är i behov av åtgärder med stöd
av socialtjänstlagen ska dessa redovisas i ett
ungdomskontrakt och i en vårdplan om det
vidtas med stöd av LVU.
Yttrande till allmän domstol då den som
begått brott kan bli föremål för vård enligt
LVM.
Yttrande till allmän domstol då det inte är
aktuellt att den som begått brott kan bli
föremål för vård enligt LVM.

11 § LUL

Socialsekreterare

31 kap. 2 § 1 st. BrB

Socialsekreterare

31 kap. 2 § BrB

Socialsekreterare

10.2

10.8
10.9

KOMMENTARER

Socialsekreterare

26
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10.10

Upplysningar och förslag om åtgärder till
åklagarmyndighet, domstol eller
frivårdsmyndighet.

10.11

Begära utredning om brott avseende någon
som inte fyllt 15 år.
Yttrande över antagande av hemvärnsmän.

10.12

6 § Lag (1991:204) om
särskild
personutredning i
brottmål.
31 § LuL

Enhetschef

Enhetschef

5§
Individ- och familjeutskottet
Hemvärnsförordningen
(1997:146)

11

LEX SARAH
(enligt gällande riktlinjer – SOSFS 2011:5)

LAGRUM

DELEGAT

11.1

Mottaga, dokumentera och avhjälpa eller
undanröja missförhållandet eller risken för ett
missförhållande.
Beslut att utredning skall inledas eller inte.

14 kap. 6 § SoL

Enhetschef

14 kap. 6 § SoL

Socialchef

Anmälan till IVO om allvarligt missförhållande 14 kap. 7 § SoL
eller risk för allvarligt missförhållande enligt
SoL.
Ansvara för uppgifterna enligt SOSFS 2011:5
SOSFS 2011:5
om den som annars ansvarar för uppgiften
7 kap. 1 §
själv berörs av innehållet i rapporten; jäv.

Socialchef

11.2
11.3
11.4

KOMMENTARER

Socialchef

27

92

BARN OCH UTBILDNING – förskole-,
förskoleklass-, grundskole- och
grundsärskoleverksamhet

LAGRUM

Huvudmän och ansvarsfördelning

2 kap.

12.1
12.2

Befattningsutbildning för rektor.
Anställa obehöriga längre än 6 månader – max
1 år.

12 §
18–19 §§

Skolchef
Rektor

12.3

Kompetensutveckling.

34 §

Rektor

Åtgärder mot kränkande behandling

6 kap.

12

12.4
12.5

DELEGAT

KOMMENTARER

Skollagen
(2010:800)

Skyldighet att förebygga samt upprätta plan
7, 8 §§
mot kränkande behandling och diskriminering.
Skyldighet att anmäla och utreda kränkande
10 §
behandling.

Rektor
Rektor

Skolplikt och rätt till utbildning

7 kap.

12.6

Mottagande till grundsärskolan.

5 § och 5 b §

Enhetschef elevhälsan

12.7

Beslut i fråga om uppskjuten skolplikt.

10 § 2–3 st.

Enhetschef elevhälsan

Medgivande från
vårdnadshavare
krävs om ej
synnerliga skäl.
Överklagas hos
Skolväsendets
överklagandenämnd.
Begäran av
vårdnadshavare
krävs.
28
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Överklagas hos
Skolväsendets
överklagandenämnd.
12.8

Beslut om tidigare skolstart.

11 § 3 st.

Enhetschef elevhälsan

12.9

Beslut i fråga om skolpliktens förlängning.

13 § 2 st.

Skolchef

12.10

Beslut i fråga om skolpliktens tidigare
upphörande.

14 § 2 st.

Skolchef

12.11

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

16 §

Skolchef

Förskolan

8 kap.

12.12

Mottagande från annan kommun.

13 §

Rektor

12.13

Beslut om skyndsam placering vid förskola på
grund av särskilt stödbehov.
Beslut om tilläggsbelopp.

14 § 2 st.

Enhetschef elevhälsan

23 §

Enhetschef elevhälsan

12.14

Överklagas hos
Skolväsendets
överklagandenämnd.
Överklagas hos
Skolväsendets
överklagandenämnd.

Yttrande skall
inhämtas från
hemkommunen,
samverkansavtal
finns med Skånes
kommuner.

Överklagas hos
allmän
förvaltningsdomstol.

29
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Förskoleklassen

9 kap.

12.15

Mottagande från annan kommun.

13 § 1–2 st.

Rektor

12.16

Frångående av vårdnadshavares önskemål om
placering vid viss skolenhet.

15 §

Biträdande skolchef

12.17

Beslut om tilläggsbelopp.

21 §

Enhetschef elevhälsan

Grundskolan

10 kap.

Mottagande från annan kommun.

25–27 §§

12.18

Rektor

Överklagas hos
Skolväsendets
överklagandenämnd.
Yttrande skall
inhämtas från
hemkommun,
samverkansavtal
finns med Skånes
kommuner.
Överklagas hos
Skolväsendets
överklagandenämnd.
Överklagas hos
allmän
förvaltningsdomstol.
Överklagas hos
Skolväsendets
överklagandenämnd.
Yttrande från
hemkommunen skall
inhämtas,
samverkansavtal
finns med Skånes
kommuner.
30
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12.19

Beslut om placering vid annan skolenhet än
den som vårdnadshavare önskar.
Avslag i fråga om skolskjuts för elev i
grundskolan, där beslut följer fastställda regler.

30 §

Biträdande skolchef

32 § 1–2 st.

Skolskjutshandläggare

Avslag i fråga om skolskjuts för elev i
grundskolan, där beslut innebär avsteg från
fastställda regler.
Beslut om tilläggsbelopp.

32 § 1–2 st.

Skolchef

39 §

Enhetschef elevhälsan

Grundsärskolan

11 kap.

12.23

Beslut om elev ska läsa ämnen eller
ämnesområden.

8§

Rektor

12.24
12.25

Överenskommelse med annan kommun.
Beslut om mottagande av elev från annan
kommun samt yttrande från hemkommunen
vid mottagande till annan kommun.
Avslag i fråga om skolskjuts som följer av
fastställda regler.

24 § 2 st. p. 2
25–26 §§

Skolchef
Skolchef

31 § 1–2 st.

Skolskjutshandläggare

Beslut i fråga om skolskjuts där beslutet
innebär avsteg från fastställda regler.

31 § 1–2 st.

Skolchef

12.20

12.21

12.22

12.26

12.27

Överklagas hos
allmän
förvaltningsdomstol.
Överklagas hos
allmän
förvaltningsdomstol.
Överklagas hos
allmän
förvaltningsdomstol.
Samråd med
enhetschef för
elevhälsan.

Överklagas hos
allmän
förvaltningsdomstol.

31
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12.28

Beslut om tilläggsbelopp.

38 §

Särskilda utbildningsformer

24 kap.

12.29

Prövning om fullgörande av skolplikt på annat
sätt.

13

13.1
13.2
13.3
13.4

13.5
13.6

Enhetschef elevhälsan

Överklagas hos
allmän
förvaltningsdomstol.

25 §

Familjenämndens
utbildningsutskott

Överklagas hos
allmän
förvaltningsdomstol.

BARN OCH UTBILDNING – gymnasie- och
gymnasiesärskoleverksamheten

LAGRUM

DELEGAT

KOMMENTARER

Allmänna bestämmelser om gymnasieskolan

15 kap.

Teckna samverkansavtal med annan kommun
om gymnasieutbildning.
Beslut om inackorderingsstöd.

30 §

Skolchef

32 §

Skolchef

Utbildning på nationella program i gymnasieskolan

16 kap.

Yttrande över enskild elevs placering i annan
gymnasieskola utanför samverkansområdet.
Beslut om tilläggsbelopp.

48 §

Skolchef

54 §

Enhetschef elevhälsan

Utbildningen på introduktionsprogram i gymnasieskolan

17 kap.

Teckna samverkansavtal med annan kommun
om introduktionsprogram.
Beslut om tilläggsbelopp.

16 §

Skolchef

34 §

Enhetschef elevhälsan

Överklagas hos
allmän
förvaltningsdomstol.

Överklagas hos
allmän
förvaltningsdomstol.
32
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Allmänna bestämmelser om gymnasiesärskolan

18 kap.

13.7

Beslut i fråga om en elev skall tillhöra
målgruppen för gymnasiesärskolan eller inte.

5 § och 7 §

Enhetschef elevhälsan

13.8

Teckna samverkansavtal med annan kommun
om utbildning på gymnasiesärskola.
Anordna skolskjuts.

27 §

Skolchef

30 §

Skolskjutshandläggare

Utbildning på program i gymnasiesärskolan

19 kap.

29 § 3 st.

Enhetschef elevhälsan

13.11
13.12

Hemkommunens bedömning om sökande till
individuellt program har förutsättningar att
följa undervisningen på ett nationellt program
(gymnasiesärskolans).
Yttrande från hemkommunen.
Beslut om tilläggsbelopp.

41 §
47 §

Skolchef
Enhetschef elevhälsan

14

BARN OCH UTBILDNING - övrigt

LAGRUM

DELEGAT

14.1

Beslut om nedsättning eller befrielse från
avgift för plats i förskole- och
fritidshemsverksamhet.

13.9
13.10

Överklagas hos
Skolväsendets
överklagandenämnd.

Överklagas hos
allmän
förvaltningsdomstol.

KOMMENTARER

Skolchef

33

98

15

INDIVID OCH FAMILJ - vuxenutbildning

LAGRUM

DELEGAT

KOMMENTARER

15.1

Beslut om mottagande till kommunal
vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna
eller till utbildning i svenska för invandrare.

20 kap. 13–14 §§ SL
21 kap. 7 § 3 st. SL
22 kap. 15 § SL

Socialchef

15.2

Beslut om upphörande av utbildning för elev i
kommunal vuxenutbildning, särskild
utbildning för vuxna eller utbildning i svenska
för invandrare.

20 kap. 9 § 2 st. SL
21 kap. 9 § 2 st. SL
22 kap. 16 § 2 st. SL

Socialchef

15.3

Beslut om att, efter upphörande, på nytt
bereda kommunal vuxenutbildning, särskild
utbildning för vuxna eller utbildning i svenska
för invandrare.

20 kap. 9 § 3 st. SL
21 kap. 9 § 3 st. SL
22 kap. 17 § SL

Socialchef

15.4

Åtagande om interkommunal ersättning.

20 kap. 21 § 3 st. SL

Socialchef

15.5

Rätt till utbildning eller annan verksamhet på
grund av EU-rätt mm.

29 kap. 2 § 2 st. p. 3
SL

Socialchef

Samverkansavtal
finns med Ystads
kommun som är
huvudman och tar
besluten.
Samverkansavtal
finns med Ystads
kommun som är
huvudman och tar
besluten.
Samverkansavtal
finns med Ystads
kommun som är
huvudman och tar
besluten.
Samverkansavtal
finns med Ystads
kommun som är
huvudman och tar
besluten.
Samverkansavtal
finns med Ystads
kommun som är
huvudman och tar
besluten.

16

PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

LAGRUM

DELEGAT

KOMMENTARER
34
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16.1
16.2

Ansvar för registerförteckning.
Beslut om utlämnande av registerutdrag.

16.3

Yttrande till förvaltningsdomstol i ärende
gällande utlämnande av registerutdrag.
Beslut om överklagan i ärende gällande
utlämnande av registerutdrag.
Beslut vid begäran om rättelse, radering eller
blockering av personuppgifter.
Yttrande till förvaltningsdomstol i ärenden
gällande rättelse, radering eller blockering av
personuppgifter.
Beslut om överklagan i ärende gällande
rättelse, radering eller blockering av
personuppgifter.
Tecknande av personuppgiftsbiträdesavtal.

16.4
16.5
16.6
16.7
16.8

GDPR art. 15

Kommundirektör
Socialchef
Skolchef
Socialchef
Skolchef
Socialchef
Skolchef
Socialchef
Skolchef
Socialchef
Skolchef

Inom respektive
verksamhetsområde
Inom respektive
verksamhetsområde
Inom respektive
verksamhetsområde
Inom respektive
verksamhetsområde
Inom respektive
verksamhetsområde

Socialchef
Skolchef

Inom respektive
verksamhetsområde

Delegaten med rätt att teckna
huvudavtalet
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17

ÖVRIGT

17.1
17.2

Beslut att föra talan i ärenden eller mål vid
10 kap. 2 § SoL
allmän domstol eller förvaltningsdomstol.
Beslut att utse ombud att föra nämndens talan. 10 kap. 2 § SoL

17.3

Beslut att avvisa ombud eller biträde.

9 § FL

17.4

Beslut att polisanmäla misstanke om brott mot
den egna verksamheten (ekonomiskt bistånd,
avgifter).
Beslut om polisanmälan angående misstanke
om vissa brott mot underårig.
Beslut om att lämna ut personuppgifter till
statliga myndigheter i forskningssyfte.
Beslut att lämna ut enskildes adress,
telefonnummer och arbetsplats till annan
myndighet.
Utse befattningar och eller funktioner, samt
ersättare för dessa, med rätt att besluts- och
granskningsattestera.

12 kap. 10 § SoL
10 kap. 2 § OSL
9 kap. 1 § BrB
12 kap. 10 § SoL
10 kap. 21 § OSL
12 kap. 6 § SoL

17.5
17.6
17.8
17.9

17.10

17.11

LAGRUM

6 kap. 5 § OSL
10 kap. 26 § OSL

Att ansöka om statsbidrag, EU-bidrag,
regionbidrag eller motsvarande som inte
innebär kommunal medfinansiering eller
tillsättande av nya tjänster.
Beslut i brådskande ärenden där sammanträde
inte kan avvaktas.

DELEGAT

KOMMENTARER

Socialchef
Skolchef
Socialchef
Skolchef
Socialchef
Skolchef
Socialchef
Skolchef

Inom respektive
verksamhetsområde
Inom respektive
verksamhetsområde
Inom respektive
verksamhetsområde
Inom respektive
verksamhetsområde

Enhetschef
Socialchef
Skolchef
Enhetschef

Inom respektive
verksamhetsområde

Kommundirektör
Ekonomichef
Socialchef
Skolchef
Socialchef
Skolchef

Inom respektive
verksamhetsområde

Ordförande

Måste redovisas för
nämnd.

Inom respektive
verksamhetsområde
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17.12
17.13
17.14

Avge yttrande till tillsynsmyndighet (ej JO)
med anledning av tillsyn av nämndens
verksamhet.
Avge yttrande till Justitieombudsmannen (JO).
Vara arkivansvarig i enlighet med kommunens
arkivreglemente.

Socialchef
Skolchef

Inom respektive
verksamhetsområde

Individ- och familjeutskottet
Utbildningsutskottet
Socialchef
Skolchef

Inom respektive
verksamhetsområde
Inom respektive
verksamhetsområde
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Familjenämndens utbildningsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
11 november 2021

Fnuu § 45

Dnr FN 2021/96

Nulägeskarta inför målarbetet 2023
Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till
familjenämnden

Familjenämnden lägger informationen till handlingarna och tar med sig densamma
till målarbetet inför 2023.

Ärendebeskrivning

Nulägeskarten är en del av budget– och målarbetet, den visar på de utmaningar som
verksamheten står inför. Nuläget och i vilken grad verksamheten lever upp till de
nationella målen för utbildningsverksamheten har under året redovisats i
kvalitetsrapporter. Utifrån dessa har nulägeskartan tagits fram.
Ekonomiska konsekvenser
Ett välfungerande budget- och målarbete gör det enklare att effektivt hushålla med
medel och fördela dessa efter behov.
Barnperspektivet
Ett välfungerande och kontinuerligt budget- och målarbete gör att barnperspektivet
bättre belyses.
Miljöperspektivet
Ett välfungerande mål- och budgetarbete kan även belysa hållbarhetsperspektiv som
är långsiktiga.
Uppföljning
Kontinuerligt.

Förvaltningens förslag till beslut

Familjenämnden lägger informationen till handlingarna och tar med sig densamma
till målarbetet inför 2023.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, biträdande skolchef Ulrika Ahrlin, handlingsid: Fn 2021.3671.

Justerandes sign
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Familjenämndens utbildningsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
11 november 2021

§ 45 forts.
Nulägeskarta BoU inför målarbetet 2023, handlingsid: Fn 2021.3574.
Kvalitetsrapport - Samverkan med hemmet barns elevers ansvar och inflytande,
handlingsid: Fn 2021.55.
Kvalitetsrapport -förskola/skola omvärlden och utbildningsval, betyg och
bedömning och digitalisering, handlingsid: Fn 2021.1209.
Kvalitetsrapport - Kunskap, utveckling och lärande, skolpliktsbevakning, Barn- och
elevhälsans insatser under läsåret, handlingsid: Fn 2021.2790.
Kvalitetsrapport - Rektors ansvar, klagomål, skolinspektionsärende, handlingsid: Fn
2021.2622.
Kvalitetsrapport - Normer och värden, jämställdhet, övergång och samverkan,
handlingsid: Fn 2021.3572.
_________

Beslutet skickas till:
Familjenämnden

Justerandes sign
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Nulägeskarta för målprocessen 2023
Nämndens uppdrag
Familjenämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för
barn, ungdom och vuxna. Nämndens uppgifter omfattar elevvård, grundskola,
förskoleverksamhet, förskoleklasser, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola,
kommunal vuxenutbildning, särvux, undervisning i svenska för invandrare samt
skolbarnsomsorg och pedagogisk omsorg. Familjenämnden ansvarar för att
samverkan sker med de gymnasieskolor där kommunens elever studerar. Såväl
skolpeng som gymnasieverksamhetens kostnader ligger under familjenämndens
ansvar. Familjenämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten vad gäller
individ- och familjeomsorg. Familjenämnden ansvarar för det kommunala
flyktingmottagandet. Familjenämnden har huvudansvaret för Tomelilla kommuns
kontakter med Sydöstra Skånes samordningsförbund.
I barn- och utbildningsverksamheten som detta dokument gäller ingår elevvård,
grundskola, förskoleverksamhet, förskoleklasser, grundsärskola, gymnasieskola,
gymnasiesärskola samt skolbarnomsorg och pedagogisk omsorg.

Vår samlade analys av Barn- och
utbildningsverksamhetens nuläge
Under läsåret 2020 och 2021 har barn-och utbildningsverksamheten efter
verksamhetsdialoger med enhetscheferna (rektorerna) skrivit fem kvalitetsrapporter
kring hur verksamheten lever upp till de nationella målen. Det har även gjorts
bedömningar av måluppfyllelsen av de kommunalt satta målen i mål- och
budgetprocessen. Kvalitetsrapporterna utgör verksamhetens nulägesanalys.
Dessa läggs med i ärendet.
Samverkan förskola/skola och hem, barns/elevers ansvar och inflytande
FN 2021.55
Förskola/skola omvärlden och utbildningsval, betyg och bedömning och
digitalisering
FN 2021.1343

1 (3)
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Kunskap, utveckling och lärande, skolpliktsbevakning, barn- och elevhälsan under
läsåret
FN 2021.2790
Rektors ansvar, klagomål och skolinspektionsärenden
FN 2021.2790
Normer och värden, jämställdhet och övergångar och samverkan
FN 2021.3572

Verksamhetens största utmaningar
God miljö för lärande


Organisera elevers inflytande på ett sätt så att verksamhetsfrågor är relevanta
och påverkbara för eleverna.



Organisera syv-arbetet så f-6 får tillgång till studie- och yrkesvägledare.



Organisera högstadiet så det finns möjligheter till val som är könsbrytande
för både pojkar och flickor.



Organisera svenska som andra språk så att elever i behov får del av detta.



Analysera flickor och pojkars resultat och vidta mer omfattande åtgärder
jämställdhet.

Personal


Rekrytering av fritidslärare

Organisation


Arbeta för att planering, undervisning och betyg och bedömning samt
dokumentation av dessa ska hänga samman i större omfattning.
Kompetensutveckling kring digitala läromedel och lärplattform.



Organisera för att i större utsträckning nå barn och vårdnadshavare som är
flerspråkiga samt förtydliga förskolans utbildningsuppdrag.



Ytterligare fördjupa kvalitetsarbetet så medarbetarna och den politiska nivån
känner förtroende för varandra och stödet/styrningen.

Resurstilldelning


Minska antal barn/ tjänst på förskolan och ge utrymme för mer planeringstid
för förskollärarna.

2 (3)
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Trender och dess konsekvenser


Ökad faktaresistens - polarisering



Ökat globalt engagemang - värderingsförflyttning



Ökade skillnader i socioekonomisk status



En mer global och digitaliserad arbetsmarknad



Förändrad kunskapssyn - reviderade kursplaner med ökat fokus på fakta



Ökad digitalisering - ökade möjligheter till distansundervisning/arbete

3 (3)
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Kvalitetsrapport
Skolledningen hade en digital temadialog under december kring samverkan mellan
förskola/skola och hem samt barns/elevers ansvar och inflytande. Detta redovisas till
nämnden genom denna kvalitetsrapport, som är en del av huvudmannens uppföljning av
de nationella målen och även ett underlag inför nulägeskartan som används för det
kommunala målarbetet.

Förskola/skola och hem
Styrdokument
Skollagen 4 kap
Enhetsnivå
4 § Sådan planering, uppföljning och utveckling av utbildningen som anges i 3 § ska
genomföras även på förskole- och skolenhetsnivå.
Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under medverkan av lärare, förskollärare, övrig
personal och elever. Barn i förskolan, deras vårdnadshavare och elevernas vårdnadshavare ska
ges möjlighet att delta i arbetet.
Rektorn ansvarar för att kvalitetsarbete vid enheten genomförs enligt första och andra styckena.

Allmänt om vårdnadshavares inflytande över utbildningen i vissa skolformer och i fritidshemmet
12 § Vårdnadshavare för barn i förskolan och för elever i förskoleklassen, grundskolan,
grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och fritidshemmet ska erbjudas möjlighet till
inflytande över utbildningen.
Forum för samråd
13 § Vid varje förskole- och skolenhet ska det finnas ett eller flera forum för samråd med
barnen, eleverna och de vårdnadshavare som avses i 12 §. Där ska sådana frågor behandlas som
är viktiga för enhetens verksamhet och som kan ha betydelse för barnen, eleverna och
vårdnadshavarna.
Inom ramen för ett eller flera sådana forum som avses i första stycket ska barnen, eleverna och
vårdnadshavarna informeras om förslag till beslut i sådana frågor som ska behandlas där och ges
tillfälle att komma med synpunkter innan beslut fattas.
Rektorn ansvarar för att det finns forum för samråd enligt första stycket och för att
informations- och samrådsskyldigheten enligt andra stycket fullgörs.

Lpfö18 2.4
För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och
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mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen.
Riktlinjer
Förskollärare ska ansvara för att:


utvecklingssamtalets innehåll, utformning och genomförande överensstämmer med
de nationella målen, och



vårdnadshavare ges möjlighet att vara delaktiga i utvärderingen av utbildningen.

Arbetslaget ska:



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



föra fortlöpande samtal med barns vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling
och lärande samt genomföra utvecklingssamtal, och



hålla sig informerade om barns personliga omständigheter med respekt för barnens
integritet.

Lgr 11 2.4
Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa
möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande.
Riktlinjer
Alla som arbetar i skolan ska:


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

Läraren ska:



samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om elevens skolsituation, trivsel
och kunskapsutveckling, och
hålla sig informerad om den enskilda elevens personliga situation och iaktta respekt för
elevens integritet.

Nuläge och bedömning
Den pedagogiska personalen som arbetar närmast barn och elever är länken till hemmen, en tät
och god kommunikation är förutsättningar för god samverkan, samtliga enheter arbetar för att
stärka denna.
De formella samtalen som krävs för at uppfylla skollagens krav genomförs, det sker i nuläget
både fysiska och digitala möten. På förskolan sker inskolningssamtal (i samband med placering),
efterinskolningssamtal (några veckor efter placeringen), utvecklingssamtal (varje år),
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föräldramöten och de flesta förskolor har aktiva föräldraråd (samråd). I skolan sker
utvecklingssamtal (varje termin), föräldramöten, och flera skolor har föräldraråd (samråd).
Nya sätt att kommunicera med förskolan genom lärplattform (Tyra) där vårdnadshavare kan följa
verksamheten varje dag gör att traditionella föräldramötens där pedagoger visar hur förskolan
arbetar inte längre är lika relevanta. Mycket av den övriga informationen går också genom
lärplattformen som anses fungera väldigt väl. Tamburmötena varje dag med vårdnadshavarna är
en viktig del av kommunikationen. Familjekvällar och fixarkvällar är uppskattade inslag under
året.
Skolorna kommunicerar med vårdnadshavarna genom lärplattform (Infomentor), i skolan finns
inte tamburmötena kvar och det betyder att vårdnadshavarna och pedagogerna i skolan har färre
kontakter med varandra. Fritidspersonalen träffar vårdnadshavarna i större utsträckning men
även här sjunker det med stigande ålder på eleverna. På högstadiet kan kontakten begränsa sig till
ett utvecklingssamtal per termin. Det är därför viktigt att utvecklingssamtalen utgår från hur
skolan bäst kan stödja både elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling. Ibland upplevs
vårdnadshavarna mer intresserade av elevens sociala situation i skolan medan pedagogerna
fokuserar på kunskapsutvecklingen. Skolorna har även andra former av möten för att ge
vårdnadshavare insyn i verksamheten, till exempel öppet hus, kvällsundervisning och
regelbundna rektorsbrev.
I samtal angående barn och elevers behov av stöd kan det särskilt under de tidiga åren vara svårt
för vårdnadshavare att förstå och acceptera sitt barns behov och samtal för att motivera
vårdnadshavare att söka hjälp externt (t.ex. BUP) genomförs i högre grad.
Pedagoger upplevs ibland osäkra och obekväma att ta de svåra samtalen med vårdnadshavare,
detta kan leda till missförstånd som ibland leder till missnöje eller kritik. Rektors kommunikation
är av vikt och flera rektorer poängterar vikten av att vara ödmjuk, lyssna och att hellre informera
för mycket än för litet, svara på mail samt att vara tillgänglig för vårdnadshavares synpunkter.
Verksamheterna upplever att de har svårare att nå vårdnadshavare med annat modersmål. Olika
strategier provas men ytterligare arbete krävs.
Utvecklingsområden
Föräldramötena måste göras mer angelägna för att vårdnadshavare ska komma, eventuellt är ett
mer tematiskt upplägg mer attraktivt. Pedagoger är i behov av kompetensutveckling kring
kommunikationen med vårdnadshavare både kring undervisning (gällande balans mellan vad
vårdnadshavare önskar veta och vad som pedagoger vill förmedla, arbetslag behöver även uppåt i
åldrarna känna till elevernas sociala situation) och svåra samtal. Verksamheten behöver förbereda
vårdnadshavare på hur kommunikationen förändras under barnets/elevens utbildning. Det finns
ett behov av att stärka banden mellan skolan och vårdnadshavarna i de högre åldrar,
kommunikation kring undervisningen är väsentlig men även kring elevernas sociala situation i
skolan. Att nå ut till vårdnadshavare med annat modersmål är också ett utvecklingsområde.

Elevers/barns inflytande och ansvar
Styrdokument
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Skollagen 4 kap
Allmänt om barnens och elevernas inflytande
9 § Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta
aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör
dem.
Informationen och formerna för barnens och elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder
och mognad.
Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras
inflytande över utbildningen. Elevernas och deras sammanslutningars arbete med
inflytandefrågor ska även i övrigt stödjas och underlättas.
I 6 kap. 17 och 18 §§ arbetsmiljölagen (1977:1160) finns bestämmelser om elevskyddsombud.
Elevernas arbete med frågor av gemensamt intresse
10 § Elevföreträdare och övriga elever ska ges tillfälle att under skoltid behandla frågor av
gemensamt intresse.
Ledighet och kompensation för elevföreträdare
11 § Av 6 kap. 18 § arbetsmiljölagen (1977:1160) följer att en elev som har utsetts till
elevskyddsombud ska få den ledighet från skolarbetet som behövs för uppdraget. Detsamma ska
gälla en elev som har utsetts till elevrådsrepresentant eller som har annat uppdrag att företräda
andra elever i frågor om utbildningen.
Elevskyddsombud, elevrådsrepresentant och andra elevföreträdare ska erbjudas kompensation
för den undervisning som de går miste om på grund av uppdraget.
Lpfö 18 2.3
Barns delaktighet och inflytande
Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är.
Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna
handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De
behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund
för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen.
Mål
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:


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




förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut
i enlighet med dem.
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Riktlinjer
Förskollärare ska ansvara för att varje barn:


får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.

Arbetslaget ska




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




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



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

Lgr 11 2.3
Elevernas ansvar och inflytande
De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla
elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del
i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem.
Informationen och formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad.
Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras
inflytande över utbildningen.
Mål
Skolans mål är att varje elev:





genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt
lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
visar respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra elever som en del av det
gemensamma ansvaret för arbetsmiljön på skolan,
successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan,
och
har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i
demokratiska former.

Riktlinjer
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Alla som arbetar i skolan ska:


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

Läraren ska:







utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt
arbete i skolan,
svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och
undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och
mognad,
verka för att eleverna oberoende av könstillhörighet får ett lika stort inflytande över och
utrymme i undervisningen,
svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer,
tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen, och
förbereda eleverna för delaktighet och medansvar och för de rättigheter och skyldigheter
som präglar ett demokratiskt samhälle.

Nuläge och bedömning
På förskolan sker observationer och tolkning av små barns beteende för att tyda vad de blir
engagerade i och vilka metoder som ger lärande. På någon förskola finns barnråd för de äldre
barnen och beslut kring aktivitet kan i barngruppen tas emellanåt genom demokratisk
omröstning. På någon förskola är barnen med på sitt utvecklingssamtal för att ge sin bild av
förskolan.
På fritids och skolan finns elevråd, fritidsråd och olika påverkansråd. Dessa fungerar inte
tillfredställande, det är svårt för eleverna att engagera sig i samtliga frågor som dyker upp. Det
finns även risk att det alltid är samma elever som får inflytande. Diskussion kring rådens fasta
form diskuteras av skolledningen, är formen daterad? Kanske borde det vara möjligt att under en
kortare tid engagera sig som elev för en fråga, driva denna och sedan kunna avsluta sitt
engagemang.
Skolledningen lyfter även behovet av pedagogiska planeringar där elevernas inflytande finns
inplanerat från början, eleverna behöver ges tillfälle att ge läraren feedback på undervisningen.
Det kan finnas en konflikt mellan här och nu och det förberedande uppdraget att nå målen, till
exempl. vi vill inte ha läxa. Att ge elever information samtidigt eller före personalen ger ibland
reaktioner. Det finns ett maktperspektiv kring vem som vet vad när.
Idag har elever litet inflytande över vilka anpassningar och vilket särskilt stöd som ges.

Utvecklingsområden
Grundläggande frågor kring inflytande behöver diskuteras med eleverna. Analys av vad de ska ha
inflytande över, hur ska detta märkas och hur det organiseras i framtiden krävs. Metoder för att
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ta tillvara elevers upplevelser av särskilt stöd och för att i högre grad systematiskt utvärdera
undervisningen kan utvecklas.
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Kvalitetsrapport
Verksamhetsdialoger har genomförts med samtliga rektorer kring skola/förskola,
omvärlden och utbildningsval, bedömning och betyg samt digitalisering. Dessa
redovisas till nämnden genom denna kvalitetsrapport, som är en del av huvudmannens
uppföljning av de nationella målen inom kvalitetsarbetet och även ett underlag inför
nulägeskartan som används för det kommunala mål- och budgetarbetet.

Förskola/skola, omvärlden och utbildningsval
Styrdokument
Skollagen kap 2
Studie- och yrkesvägledning
Tillgång
29 § Elever i alla skolformer utom förskolan och förskoleklassen ska ha tillgång till personal
med sådan kompetens att deras behov av vägledning inför val av framtida utbildnings- och
yrkesverksamhet kan tillgodoses. Även den som avser att påbörja en utbildning ska ha tillgång till
vägledning.
Behörighet
30 § För att få anställas utan tidsbegränsning för studie- och yrkesvägledning ska den sökande
ha en utbildning avsedd för sådan verksamhet.
Den som inte uppfyller kravet enligt första stycket får anställas för studie- och yrkesvägledning
för högst ett år i sänder.
Lgr 11
2.6 Skolan och omvärlden
Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag för att välja
fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den obligatoriska skolan nära samverkar med de
gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Det förutsätter också en samverkan med
arbetslivet och närsamhället i övrigt.
Mål
Skolans mål är att varje elev


kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden,



har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv, och



har kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige och i andra länder.
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Riktlinjer
Alla som arbetar i skolan ska


verka för att utveckla kontakter med kultur- och arbetsliv, föreningsliv samt andra
verksamheter utanför skolan som kan berika den som en lärande miljö, och



bidra till att elevens studie- och yrkesval inte begränsas av könstillhörighet eller av social
eller kulturell bakgrund.

Läraren ska


bidra med underlag för varje elevs val av fortsatt utbildning, och



medverka till att utveckla kontakter med mottagande skolor samt med organisationer,
företag och andra som kan bidra till att berika skolans verksamhet och förankra den i det
omgivande samhället.

Studie- och yrkesvägledaren, eller den personal som fullgör motsvarande uppgifter, ska


informera och vägleda eleverna inför den fortsatta utbildningen och yrkesinriktningen
och särskilt uppmärksamma möjligheterna för elever med funktionsnedsättning, och



vara till stöd för den övriga personalens studie- och yrkesorienterande insatser.

2.6 Skolan och omvärlden
Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag för att välja
fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den obligatoriska skolan nära samverkar med de
gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Det förutsätter också en samverkan med
arbetslivet och närsamhället i övrigt.
Mål
Skolans mål är att varje elev


kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden,



har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv, och



har kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige och i andra länder.

Riktlinjer
Alla som arbetar i skolan ska


verka för att utveckla kontakter med kultur- och arbetsliv, föreningsliv samt andra
verksamheter utanför skolan som kan berika den som en lärande miljö, och



bidra till att elevens studie- och yrkesval inte begränsas av könstillhörighet eller av social
eller kulturell bakgrund.

Läraren ska
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bidra med underlag för varje elevs val av fortsatt utbildning, och



medverka till att utveckla kontakter med mottagande skolor samt med organisationer,
företag och andra som kan bidra till att berika skolans verksamhet och förankra den i det
omgivande samhället.

Studie- och yrkesvägledaren, eller den personal som fullgör motsvarande uppgifter, ska


informera och vägleda eleverna inför den fortsatta utbildningen och yrkesinriktningen
och särskilt uppmärksamma möjligheterna för elever med funktionsnedsättning, och



vara till stöd för den övriga personalens studie- och yrkesorienterande insatser.

Nuläge
Skolan och förskolan hade för ett par år sedan stort fokus på det breda syv-uppdraget (studieoch yrkesvalsuppdraget) som involverar alla i förskolan och skolan. En syv-plan gjordes upp för
arbetet i Tomelilla och denna har sedan dess reviderats för att vara aktuell. Det gjordes även en
enkät bland rektorer och personal kring hur aktiva man var i sitt syv-uppdrag. Enkäten visade en
förbättring från år till år. Nu har fokus flyttats till andra delar av verksamheten och syv-arbetet
fortsätter ute på enheterna. Det finns ett digitalt verktyg för pedagogerna som heter ”Hej,
framtidsval” där det finns information angående syv-arbetet samt lektionsförslag för hur man
integrerar arbetet i olika ämnen och årskurser.
Rektorerna i förskolan beskriver att det finns en ökad medvetenheten bland personalen. De både
fångar tillfället i flykten till exempel vid utevistelse och uppmärksammar barnen på
yrkesverksamma de ser och planerar även lekmiljöer för att utmana och utveckla barnens tankars
kring sin framtid. Genusperspektivet belyses och rektorerna uppfattar att förskolan till stor del
omfamnar allas möjlighet att uttrycka sig. Dock uppmärksammas det att det är lättare för flickor
att bryta könsnormen än för pojkar, detta kan ibland särskilt spegla vårdnadshavarnas
ståndpunkt. En aspekt av syv-arbetet som rektorerna på förskolan beskriver inte
uppmärksammats lika mycket är barnens utveckling för att göra självständiga val (valkompetens)
och att utveckla sin självkännedom, detta gör förskolan i sitt grundarbete men har inte bundits
närmare till syv-arbetet. Att röra sig ute i omvärlden har under 2020 varit svårt att genomföra i
den utsträckningen som tidigare gjorts. Förskolorna har istället fokuserat på projekt som ligger
nära förskolan, till exempel när det byggs nya byggnader i närheten.
Rektorerna i skolan beskriver att det även finns en medvetenhet hos lärarna men att det är viktigt
att det breda syv-uppdraget tas med vid introduktionen av nya lärare. Eftersom det har varit
byten på några av rektorstjänsterna har det varit nödvändigt att på flera skolor fokusera på andra
delar av rektorsuppdraget, t.ex. styrning, ledning och organisation. Det finns planer för att ta upp
ett spår kring entreprenöriellt lärande på ett rektorsområde när de kommit längre i
organisationsutvecklingen. Det finns redan ett nätverk som är upparbetat från SYV:ens sida på
Kastanjeskolan som kommer att kunna användas. Samtliga skolor berättar om att man arbetar
med yrken där man har antingen bjuder in eller ger sig ut i samhället för att träffa
yrkesverksamma. På högstadieskolan får eleverna även grupp- och individrådgivning och
information av studie- och yrkesvalsläraren, det har inte eleverna i f-6 tillgång till. Dock kommer
SYV-en ut i samband med HASP (Hälsa-Arbetsmiljö-Självkänsla-Prestation)som är en av
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Elevhälsans insatser. Flera av valmöjligheterna som finns på 7-9 är av mer traditionella ”pojkval”
idrott, EPA och så vidare. Det finns få mer traditionella ”flickval”. Även i skolan är det mer
fokus på framtida yrkesval än valkompetens och kunskap om sig själv i ämnena. Dock hade
Tomelilla få omval 2020 vilket om trenden håller i sig visar på att eleverna har både självinsikt
och valkompetens.
Företagsmässan blev inställd under året på grund av Covid men praon kunde genomföras under
höstterminen, vårterminen är fortfarande osäker det mesta tyder dock på att praon kommer att
kunna genomföras som planerat..Tomelilla deltar också i det Skåneövergripande arbetet PRIS –
Prao i Skåne, där en stor del av Skånes kommuner deltar. Projektet ska leda till ökat
erfarenhetsutbyte och ökad kunskap kring PRAO-verksamheten i Skåne. Utöver
skolhuvudmännens deltagande deltar, arbetsgivare och näringsliv. Vilket också är ett led i
projektets syfte, att skapa bättre förutsättningar för samverkan mellan skola/arbetsliv. Det
digitala praktikverktyget “samverka.nu” används för att administrera praon genom samverkan
mellan skola och arbetsplatser.
En av förstelärarna på 7-9-skolan genomför ett projekt där hon i sin projektplan skriver:
” De praktisk estetiska ämnenas position i skolan skall nu än mer stärkas och vara en självklar
samarbetspartner i såväl ämnesövergripande samarbeten som en viktig samarbetspartner med
elevhälsa och även som en inspirationsväg där studie- och yrkesvägledarna får en ökad insikt om
dess dragningskraft, entreprenöriella möjligheter och dess viktiga betydelse för Tomelilla, beläget i
hjärtat av Österlen, Sveriges självklara konstnärsregion.”

Bedömning och utveckling
Förskolan arbetar aktivt och medvetet med att skapa möjligheter för barnen att både ta sig ut i
omvärlden och bjuda in densamma. Tydligare arbete för att stärka och koppla barnens
valkompetens och bidra till deras självkännedom kopplat till syv-arbetet skulle kunna öka
kvaliteten ytterligare. Förskolan bedöms uppfylla kraven väl genom sitt arbete.
F-6 skolorna behöver i högre grad ägna sig åt syv-arbetet. Detta bör dock inte prioriteras under
denna period då organisationen behöver andra åtgärder för att ge eleverna trygghet och studiero.
F-6 skolorna har inte direkt tillgång till en SYV:are i form av anställd SYV. Detta skulle kunna
vara en brist enligt styrdokumenten.
7-9- skolan behöver analysera vad det kan betyda för jämställdheten då skolan erbjuder flickor att
göra könsbrytande val men inte pojkar i samma utsträckning. Hur angrips detta från förskolan till
högstadiet? Pojkars låga resultat och flickors brist på trygghet bör även ses i detta perspektiv. Är
Tomelillas 7-9-skola ett attraktivt val även för flickor? Hur ser mansnormen ut i Tomelilla och
hur hjälper vi eleverna att vara medskapare av ett jämställt samhälle.

Betyg och bedömning
Styrdokument
2.7 Bedömning och betyg
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Betyget uttrycker i vad mån den enskilda eleven har uppnått de nationella kunskapskrav som
finns för respektive ämne. Som stöd för betygssättningen finns ämnesspecifika kunskapskrav för
olika betygssteg.
Mål
Skolans mål är att varje elev:


utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och

utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i
relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna.
Riktlinjer
Läraren ska
 genom utvecklingssamtal och den individuella utvecklingsplanen främja elevernas
kunskapsmässiga och sociala utveckling,
 utifrån kursplanernas krav allsidigt utvärdera varje elevs kunskapsutveckling, muntligt
och skriftligt redovisa detta för eleven och hemmen samt informera rektorn,
 med utgångspunkt i föräldrarnas önskemål fortlöpande informera elever och hem om
studieresultat och utvecklingsbehov, och
 vid betygssättningen utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i
förhållande till de nationella kunskapskraven och göra en allsidig bedömning av dessa
kunskaper.


Nuläge
I förskolan finns inga kriterier för vad barn ska kunna vid olika åldrar, samtal kring hur barnet
utvecklas utifrån sig själv görs på utvecklingssamtalen. Därför är bedömning i förskolan ett svårt
kapitel. Ibland framhålls närvaro/ inskrivning som en kvalitetsaspekt. Att göra självbedömningar
(personal av verksamheten) av olika slag görs också för att få syn på var förändringar behöver
ske. Att bygga en förtroendefull relation mellan vuxen och barn och barn och barn är en viktig
del för barnens fortsatta skolgång. Även att tidigt involvera barnen i varför de behöver lära sig
något, samt efterfråga vad och hur de vill lära sig. Att kontinuerligt och i stunden synliggöra
barnens lärande för barnen, både på gruppnivå och individuellt leder till utveckling. En
utmanande, skiftande och tillgänglig lärmiljö beskrivs av förskolorna, då de arbetat med detta i
fokus under en tid. Lärmiljöerna utvärderas och anpassas kontinuerligt. Diskussioner kring vad
kvalitet i förskolan är förs kontinuerligt med rektorerna, Skolverket och andra kommuner.
De formella delarna kring utvecklingssamtal och betygssättning följs på skolorna. Det pågår en
diskussion kring hur dokumentationen ska ske kring lärarnas bedömning av elevernas
prestationer mot kunskapskraven. Huvudmannen kräver inte in underlaget (prov, arbeten,
anteckningar kring muntliga redovisningar o.s.v.) som läraren använder för att bedöma elevernas
kunskaper mot kunskapskraven. Huvudmannen ställer dock krav på att bedömningen av
kunskapskraven ska dokumenteras i en matris som sedan ligger till grund för betyget elever
erhåller. Det är viktigt att denna dokumentation finns om läraren av någon anledning plötsligt
lämnar sitt arbete. Det är också viktigt som underlag till utvecklingssamtalen för att eleven och
vårdnadshavaren ska se vilka förmågor eleven behöver utveckla för att få ett högre betyg.
Rektorerna beskriver att det inte alltid finns utvecklade planeringar för undervisningen, i form av
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termins-/läsårsplaneringar vilket försvårar bedömningen. Kunskapen kring bedömningsarbete i
lärplattformen beskrivs som varierande.
De nya kunskapskraven som skulle införas 1 juli 2021 sköts framåt ett läsår på grund av Covid19. Tid att implementera dessa behövs under nästa läsår. Samtliga skolor hade gjort upp
planeringar av detta arbete för 2021. Trots uppskjutet är arbetet redan i gång på en del
skolenheter.
Bedömning och utvecklingsmöjligheter
Verksamheterna lever upp till skollagens krav för bedömning och betygssättning dock bör det
samtidigt som de nya kunskapskraven implementeras även tas ett nytag kring dokumentation i
lärplattformen. Förhoppningsvis kan detta sammanfalla med upphandling av lärplattform. Ett
upphandlingsarbete som pausats pga Corona/Covid. En samsyn kring dokumentationen bör
eftersträvas med de fackliga organisationerna. Ytterligare utveckling av planeringar för
undervisning bör genomföras. Tydligt strukturerade uppgifter har visat sig gynna pojkars
kunskapsutveckling och skulle gynna arbetet att öka pojkars betyg.

Digitalisering
Styrdokumenten (urval)
Utbildningen i förskolan ska lägga grunden till en adekvat digital kompetens hos barnen. Den
fördjupas sedan i förskoleklassen och de skolformer som följer därefter. Begreppet adekvat
digital kompetens, som används i läroplanen, kan uppfattas som abstrakt. Men läroplanstexten
ska hålla länge, och vad som är digital kompetens förändras över tid i takt med att samhället,
tekniken och olika digitala tjänster förändras. Det varierar också med barnets ålder.
Fyra aspekter av digital kompetens
De fyra aspekterna ger en bild av vad adekvat digital kompetens kan vara. De har många
beröringspunkter och går in i varandra.
De fyra aspekterna löper genom skolsystemet från förskolan till vuxenutbildningen men har olika
karaktär beroende på ålder och kunskaper. Ett barn i förskolan kan förstås inte förstå hur man
förhåller sig kritiskt och ansvarsfullt till medier och information på samma sätt som en
gymnasieelev kan, men förskolan kan lägga grunden till det.
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Nuläge
Förskolan har tillgång till Ipads minst enligt digitaliseringsplanen (1 st/ 5 barn) samtlig personal
har även en personlig Ipad för planering och efterarbete av utbildningen. Rektorerna i förskolan
anser att tillgången är god och att genom lärplattformen Tyra, som anses mycket funktionell, har
personalen introducerats väl i digital dokumentation av arbetet. Även förskolans Drive på
Google används flitigt. Personalen har också under pandemin fått en erfarenhet av att delta i
digitala möten vilket har gjort att ovana har tagit steg framåt.
Ipadsen används av både barn och personal för att dokumentera lärandet och detta sprids sedan
till vårdnadshavarna via lärplattformen. Det finns även pedagogiska appar för t.ex.
språkutveckling och taluppfattning på Ipadsen, dessa används i första hand i gruppundervisning
där det även är möjligt att spegla arbetet på en större skärm. Dessa appar förändras och byts ut
efter behov.
Skolorna har tillgång till digitala verktyg minst i den utsträckningen som digitaliseringsplanen
anger det vill säga 1 st/2 barn i åk f-3 (kan vara Ipads eller Cromebooks) och en Cromebook till
varje elev i åk 4-9. Skolornas använder i olika utsträckning Google classroom och/eller
Infomentor för planering och genomförande av undervisningen. Kunskapen kring de digitala
verktygen har tagit steg framåt under pandemin inte minst i åk 7-9 som haft
fjärr/distansundervisning i perioder. BoUs investeringspengar har inte räckt till personaldatorer
till skolan i den grad som är önskvärt. Det har lett till att personalen ibland har gamla och inte så
funktionella datorer. 2020 kunde detta åtgärdas till viss del eftersom det fanns ett visst överskott.
Vissa skolor har fortfarande inte tillräckligt med accesspunkter för att få ett optimalt fungerande
nätverk. Samtliga skolor har tillgång till digitala läromedel och pedagogiska appar, dessa används i
olika grad och kunskapen kring dessa varierar. Skolorna har tilldelats pengar inom statsbidraget
”likvärdig skola” för att ha IT-pedagoger, detta haltar på vissa skolor där man inte deltar i de
gemensamma träffarna. Detta gör att skolor inte utvecklats i samma takt.
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Bedömning och utvecklingsmöjligheter
Förskolorna lever väl upp till styrdokumenten och har digitala verktyg i god utsträckning för
verksamhetens behov. Skolans personal skulle behöva fler nya datorer till personalen och fler
accesspunkter på några av skolorna för att arbetet ska fungera fullt ut. Rektor behöver även på
samtliga skolor planera för IKT-pedagogernas arbete. Kompetensutveckling kring digitala
läromedel och lärplattformen hade även underlättat arbetet för elever och lärare. Det finns god
tillgång av digitala verktyg för eleverna.
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Kvalitetsrapport
Kunskap, utveckling och lärande, skolpliktsbevakning, Barn- och elevhälsans
insatser under läsåret
Två skilda temadialoger gällande kunskap, utveckling och lärande har genomförts med
rektorerna i förskolan och skolan i juni 2021. Dessa kompletterades med information
kring Barn- och elevhälsans insatser under läsåret och en gemensam diskussion gällande
samtliga resultat. Samtliga rektorer hade haft en dialog med sina medarbetare inför
temadialogen för att fånga upp det som är väsentligt i grundverksamheten. Detta
redovisas till nämnden genom denna kvalitetsrapport, som är en del av huvudmannens
uppföljning av de nationella målen för förskola och grundskola inom ramen för
kvalitetsarbetet och även som ett underlag inför nulägeskartan som används för det
kommunala mål- och budgetarbetet.

Kunskap, utveckling och lärande
Styrdokument

Lpfö 18 kap 2 avsnitt 2
“OMSORG, UTVECKLING OCH LÄRANDE - FÖRSKOLAN
Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld.
Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas
av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin
utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av
barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet.
Mål
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla
• sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och
personliga integritet, • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
• nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
• förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och
skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
• förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck
för egna uppfattningar,
• fantasi och föreställningsförmåga,
• motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta
hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
• förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
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• förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och
erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
• intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga
att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
• ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar,
ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
• intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
• sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av
att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
• både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell
minoritet,
• både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
• svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av
teckenspråk,
• förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av
egna och andras problemställningar,
• förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal,
ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
• förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan
begrepp,
• förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur
och samhälle påverkar varandra,
• förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
• förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och
fysikaliska fenomen,
• förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om
naturvetenskap och teknik,
• förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen, och
• förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Förskollärare ska ansvara för att varje barn
• upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
• får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
• får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin
förmåga,
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• erbjuds en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila,
• utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
• får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
• utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk och kommunikation samt matematik,
naturvetenskap och teknik, och
• får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
Arbetslaget ska
• verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
• inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen på ett sätt som går utöver
könsstereotypa val,
• ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit
till sin egen förmåga,
• uppmärksamma samt ge ledning och stimulans till alla barn samt särskilt stöd till de barn som av
olika skäl behöver det i sin utveckling,
• utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik,
naturvetenskap och teknik,
• skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och
förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med
som utan digitala verktyg,
• skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra
till en hållbar utveckling, och
• skapa förutsättningar för barnen att lära känna sin närmiljö och de samhällsfunktioner som har
betydelse för det dagliga livet samt att ta del av det lokala kulturlivet”

Lgr 11 kap 2 avsnitt 2
“2.2 KUNSKAPER - SKOLAN
Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för
varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt utbildning.
Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska
utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning
under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen
balansera och integrera kunskaper i sina olika former. För att elever i behov av stöd för att nå
kunskapskraven i matematik, svenska och svenska som andraspråk i lågstadiet ska få det tidigt och
anpassat efter sina behov finns det i 3 kap. skollagen (2010:800) bestämmelser om en garanti för
tidiga stödinsatser i förskoleklassen och i lågstadiet. Kapitlet innehåller även bestämmelser om stöd
för att eleverna ska ha möjlighet att nå kunskapskraven i alla ämnen och årskurser samt om
elevernas utveckling mot utbildningens mål i övrigt.
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Mål
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola
•

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

•

kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på
något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,

•

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

•

kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga,
humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och
vardagsliv,

•

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

•

kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande,
informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,

•

kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade
på kunskaper och etiska överväganden,

•

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit
till sin egen förmåga,

•

har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt
fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken,

•

har fått kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna,
sverigefinnar och tornedalingar) kultur, språk, religion och historia,

•

kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i
livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,

•

har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska
värderingar i skolan och i samhället,

•

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

•

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

•

kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och
dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och

•

kan göra väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning.

Riktlinjer
Alla som arbetar i skolan ska
•

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

•

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

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

organisera och genomföra arbetet så att eleven

- utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin
förmåga,
- upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går framåt,
- får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling,
- får använda digitala verktyg på ett sätt som främjar kunskapsutveckling,
- successivt får fler och större självständiga uppgifter och ett ökat eget ansvar,
- får möjligheter till ämnesfördjupning, överblick och sammanhang, och
- får möjligheter att arbeta ämnesövergripande.”

Nuläge
Förskola
I år har förskolorna under Kunskap, utveckling och lärande valt att fokusera på avsnittet ”
Hänsyn till varje barns förutsättningar och behov”. Förskolan har utvärderat genom att
specialpedagogerna intervjuat förskollärare på samtliga kommunala förskolor. Skolverkets
material BRUK (Bedömning - Reflektion -Utveckling-Kvalitet) användes. Syftet med BRUK är
att vara ett utvecklingsverktyg och stöd i ett kollegialt lärande för att synliggöra processer och
kvalitet.
Under året har förskolorna bland annat arbetat med utepedagogik, undervisning i den fria leken
– lärande lek, undervisning i närmiljön, Naturvetenskap i praktiken, IKT i vardagen
(programmering, QR-koder, dokumentation av lärandet) hållbar utveckling och flerspråkighet, de
globala målen och Studie- och yrkesval. Inom dessa områden har barnen utvecklat sin kreativitet,
sociala förmågor samt språket och sitt matematiskt tänkande. Digitala utvecklingssamtal och
medarbetarmöten har fungerat bra och kommer fortsatt användas i delar.
Rektorerna menar att personalsituationen påverkar verksamheterna, kontinuitet skapar trygghet
och enklare förutsättningar för det pedagogiska arbetet, små enheter blir särskilt sköra. Tomelilla
har för närvarande en hög andel utbildade förskollärare i verksamheterna. Rektorerna och
förskollärarna har framfört under flera år att det saknas planeringstid i den utsträckning som
uppdraget kräver. Detta är något som nya förskollärare ofta frågar kring vid rekrytering. De
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kommunala förskolorna i Tomelilla har sedan 2009 legat på en högre andel barn per årsarbetare
än riket. Flera av rektorerna i förskolan menar att välfungerande, självständiga arbetslag ger
högre kvalitet i barnens lärande.
Att barnet ser sina framsteg och ser sig som en person som ständigt lär sig trots motgångar och
försöker igen om det inte fungerat första gången är en viktig del av förskolans uppdrag. För barn
med behov av stöd är det ofta viktigt att kontinuerligt delta i förskolans undervisning för att
befästa nya kunskaper och upprätthålla sociala relationer med barn och medarbetare. Många
olika strategier används för att ge stöd åt barn till exempel möjlighet till utelek, språkträning
(Bornholmsmodellen) och designade lektillfällen.

Bedömning och utveckling
Förskolan är skickliga på att medvetet anpassa lärmiljön, det visar intervjuerna, dock säger man
att tid är en faktor för att ytterligare höja kvaliteten. Goda relationer mellan medarbetare, barn
och vårdnadshavare skapar goda förutsättningar för lärande och här kan tid för planering och
lägre barnantal per tjänst vara en framgångsfaktor.

Utvecklingsområden för den pedagogiska verksamheten
•

barnen ska i större utsträckning ta del av sin egen dokumentation (portfolio) på förskolan
och det ska inte förutsättas att vårdnadshavarna gör detta.

•

göra pedagogerna trygga i arbetet kring flerspråkighet genom fortbildning.

•

använda fler strategier för att alla vårdnadshavare ska delta i sitt barns utveckling och
skapa en förståelse för förskolans betydelse för fortsatta studier.

•

utvärdera de åtgärder som vidtagits i verksamheten.

Nuläge
Grundskola
Det har varit ett annorlunda år för skolan med viss distansundervisning, inställda nationella prov
och sekretess på tidigare års resultat. Nationella prov och tillgång till resultat kommer återgå till
tidigare upplägg men distansundervisningen har gett skolan en skjuts framåt i digitaliseringen och
skolan hoppas förädla de metoder som gynnande vissa elever under pandemin (till exempel några
elever med tidigare hög frånvaro).
Redovisning av betyg och meritvärde ses nedan men åk 3 har inga resultat då de inte gjort
nationella prov.
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Fördelning av betyg per ämne
Skola: Grupp (Lindesborgsskolan, Smedstorps skola,
Byavångsskolan, Brösarps skola, Odenslundsskolan)
Läsår: 2018-2019
Årskurs: 6
Termin: Vt år 6
Ämne
Bild
Biologi

A
3

B

C

D

E

15

29

43

23

F
1

1

Total
115

2

9

19

29

42

13

1

115

12

20

14

25

24

19

1

115

Fysik

1

7

13

33

45

14

2

115

Geografi

5

8

29

27

34

11

1

115

Hem- och konsumentkunskap

4

23

18

24

42

1

2

114

Historia

4

7

24

23

43

13

1

115

Idrott och hälsa

4

37

34

28

8

3

1

115

2

115

Engelska

Kemi
Matematik
Moderna språk inom ramen för
språkval

9

19

24

49

12

12

6

15

24

34

24

9

12

27

17

35

6

2

108

2

5

4

4

7

23

31

48

2

1

115

6

31

15

52

10

1

115

Modersmål
Musik

3

Religionskunskap

115

15

Samhällskunskap

5

9

23

22

47

8

1

115

Slöjd

2

10

33

34

34

1

1

115

Svenska

3

7

23

28

23

13

7

9

7

13

34

47

11

Svenska som andraspråk

2

Teknik
Total

97
18
3

115

69 201 394 465 641 171 21 1 962

Fördelning av betyg per ämne
Skola: Grupp (Lindesborgsskolan, Smedstorps skola,
Byavångsskolan, Brösarps skola, Odenslundsskolan)
Läsår: 2019-2020
Årskurs: 6
Termin: Vt år 6
Ämne
Bild
Biologi

A

B

C

D

E

F

-

Total

9

6

45

25

38

2

4

129

3

17

23

17

36

17

5

118

25

15

22

18

27

22

2

131

Fysik

2

15

23

15

39

17

6

117

Geografi

6

19

24

10

45

8

5

117

18

22

37

29

22

2

1

131

5

11

28

14

42

13

4

117

10

26

44

20

19

10

2

131

1

10

27

17

40

18

4

117

12

19

23

24

27

24

2

131

Engelska

Hem- och konsumentkunskap
Historia
Idrott och hälsa
Kemi
Matematik

7
129

Moderna språk inom ramen för elevens val
Moderna språk inom ramen för
språkval
51

1
24

19

9

3

Modersmål

1

2

7

3

1

Musik

9

12

39

24

37

2

7

2

Naturorienterande ämnen

6

1
112
14

6

2

129
11

Religionskunskap

7

4

34

12

47

7

4

115

Samhällskunskap

4

19

26

23

36

5

4

117

6

4

1

1

Samhällsorienterande ämnen

12

Slöjd

7

21

52

24

25

2

Svenska

9

20

27

13

37

13

2

7

47

11

Svenska som andraspråk
Teknik
Total

2
5

5

36

19

131
1

120
11

5

184 275 549 319 571 190 52

128
2
140

Fördelning av betyg per ämne
Skola: Grupp (Lindesborgsskolan, Smedstorps skola,
Byavångsskolan, Brösarps skola, Odenslundsskolan)
Läsår: 2020-2021
Årskurs: 6
Termin: Vt år 6
Ämne

B

C

D

E

Bild

5

17

31

28

38

1

2

122

Biologi

5

11

25

29

30

9

2

111

20

22

22

24

16

18

1

123

Fysik

4

8

30

21

36

8

4

111

Geografi

3

7

30

12

49

9

1

111

15

27

33

25

19

1

3

123

5

13

27

15

40

7

3

110

16

34

34

23

6

8

1

122

Engelska

Hem- och konsumentkunskap
Historia
Idrott och hälsa

A

F

-

Total

Kemi

7

5

25

27

33

10

4

111

Matematik
Moderna språk inom ramen för
språkval

7

21

26

20

36

12

1

123

15

18

18

23

20

12

6

112

5

121

Modersmål
Musik

2

5

4

3

4

12

21

34

24

25

2

7

1

1

Naturorienterande ämnen

18

11

Religionskunskap

6

5

21

23

47

6

2

110

Samhällskunskap

5

8

18

23

45

10

1

110

3

6

1

1

Samhällsorienterande ämnen

11

Slöjd

9

20

31

29

32

Svenska

6

15

23

26

25

5

Svenska som andraspråk

1

1

5

8

6

Teknik

2

10

41

31

29

3

Total

1

122

2

102

5

121
2
026

21

145 272 487 413 540 125 44
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Meritvärdets medelvärde per kön vt åk 6
2019
2020
2021

Totalt
201,67
205,06
215,08

Flickor
210,77
224,92
228,38

Pojkar
195,83
185,49
203,42

Från läsåret 2018/2019 stiger meritvärdena varje läsår, pojkarna har lägre meritpoäng
än flickorna. 2018/2019 sattes dubbelt så många F som A, året efter ungefär lika
många och i år 20 fler A än F. Det bör även noteras att det vt19 var 20,8% av eleverna
som ej var godkända i ma, vt20 19,8% och vt21 10,6%. Engelskan ligger på ungefär
samma nivå under åren och svenska syns en tydlig förbättring. 94 % av betygen som
satts är E eller högre 2021.

Fördelning av betyg per ämne
Skola: Kastanjeskolan
Läsår: 2018-2019
Årskurs: 9
Termin: Vt år 9
Ämne

A

Bild

15
2

Biologi
Engelska
Fysik
Geografi

B

C

D

E

F

-

Total

8

22

23

22

17

9

16

15

42

17

1

102

10

19

23

16

25

7

7

107

5

5

10

18

30

28

1

97

107

4

8

12

16

43

18

4

105

13

9

22

17

32

8

5

106

5

4

15

22

35

20

4

105

14

17

23

20

10

3 20

107

Kemi

4

6

13

17

30

23

Matematik

1

6

6

16

54

20

Hem- och konsumentkunskap
Historia
Idrott och hälsa

Moderna språk inom ramen för elevens val
Moderna språk inom ramen för
språkval
16
Modersmål

93
4

1
7

9

4

15

107
1

2

54

3

2

2

1

10

10

10

26

21

27

7

4

105

Religionskunskap

2

7

15

15

43

19

4

105

Samhällskunskap

3

5

11

17

49

17

4

106

10

20

21

23

19

12

1

106

9

12

10

19

34

8

92

1

4

3

8

16

20

13

43

20

Musik

Slöjd
Svenska
Svenska som andraspråk
Teknik
Total

1

8

2

1

1

127 162 277 296 559 254 62

106
1
737
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Fördelning av betyg per ämne
Skola: Kastanjeskolan
Läsår: 2019-2020
Årskurs: 9
Termin: Vt år 9
Ämne

A

B

C

D

E

F

-

Bild

5

13

52

20

12

6

Biologi

1

6

25

20

38

14

104

13

16

28

16

26

11

110

Fysik

1

12

18

11

32

19

93

Geografi

2

8

19

24

36

16

105

13

21

24

24

21

4

1

10

20

21

31

22

14

14

34

16

16

8

Kemi

3

7

16

18

26

23

93

Matematik

3

7

17

24

35

25

111

18

15

15

6

18

5

Modersmål

3

1

Musik

6

13

38

19

23

9

Religionskunskap

3

10

16

21

36

18

Samhällskunskap

1

9

13

30

37

18

Slöjd

8

22

34

22

15

4

Svenska

3

16

22

24

30

8

103

1

1

6

8

11

Engelska

Hem- och konsumentkunskap
Historia
Idrott och hälsa

Moderna språk inom ramen för
språkval

Total

3

111

110
105

8

1

4

Svenska som andraspråk
Teknik

3

Total

110

78
8

4

12

28

20

29

102

212

419

341

462

108
1

105
108

1

106

4

108

227 21

1
784

Fördelning av betyg per ämne
Skola: Kastanjeskolan
Läsår: 2020-2021
Årskurs: 9
Termin: Vt år 9
Ämne

A

B

C

D

E

Bild

11

15

49

29

10

5

119

7

8

12

27

39

21

114

Biologi

F

-

Total

10
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Engelska
Fysik
Geografi

10

16

33

23

19

19

120

5

7

13

22

39

17

103

9

7

21

25

42

15

1

120

21

14

30

19

23

8

3

118

7

10

12

31

36

23

1

120

13

18

33

17

28

6

4

119

Kemi

8

5

13

11

49

18

104

Matematik
Moderna språk inom ramen för
språkval

7

7

18

18

51

17

118

5

11

8

17

15

16

72

Modersmål

4

5

3

2

Musik

5

17

26

30

35

6

119

Religionskunskap

5

10

10

31

43

20

1

120

Samhällskunskap

5

10

12

26

52

13

2

120

18

12

38

18

28

3

3

120

8

7

25

24

31

10

105

1

5

7

13

34

44

9

Hem- och konsumentkunskap
Historia
Idrott och hälsa

Slöjd
Svenska
Svenska som andraspråk
Teknik

4

Total

7

13

14

6

152 186 369 405 589 233 21

117
1
955

Meritvärdets medelvärde per kön vt åk 7
2019
2020
2021

Totalt
182,46
181,9
171,74

Flickor
196,01
191,58
180,52

Pojkar
169,36
173,44
163,23

Meritvärdets medelvärde per kön vt åk 8
2019
2020
2021

Totalt
186,36
176,66
164,68

Flickor
198,01
197,27
178,06

Pojkar
170,16
158,07
153,56

Meritvärdets medelvärde per kön vt åk 9
2019
2020
2021

Totalt
180,29
189,7
193,80

Flickor
206,62
204,64
221,41

Pojkar
151,85
169,68
169,31
11
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Behörighet till yrkesprogram

Idag är siffran för behörighet till yrkesprogrammen i gymnasiet 77, 3 % vilket är en ökning från
64% 2018. Det är 10 elever på Kastanjeskolan åk 9 som har högre än 300 meritpoäng (av 340
max) samtliga är flickor. Pojkarna ligger en bit under flickornas meritpoäng och detta är något
som uppmärksammats på skolorna. Pojkarna har fler F och streck procentuellt i samtliga ämnen.
Samtidigt visar en undersökning av barn och ungas uppväxtvillkor i Skåne där dessa speglas efter
familj, skola, individ/kamrater och närområde att det skiljer mer för pojkarna i negativ riktning
inom Tomelilla kommun. Generellt ligger Tomelilla på ett lägre index, vilket förmodas påverka
resultaten negativt. Till exempel:
”Det har positiva effekter när barnets föräldrar bidrar till goda uppväxtförhållanden och det inte
finns problembeteenden inom familjen”. Skåne medelindex är 74 för pojkar och i Tomelilla är
det 70. För Skånes flickor är det 72 och Tomelillas flickor 74.
”Det har positiva effekter när barnet upplever att deras föräldrar är otillåtande till om barnet
dricker alkohol, eller om barnet deltar i andra problembeteenden”. Skånes pojkar 69, Tomelilla
57, Skånes flickor 73 Tomelillas flickor 71.
” Det har positiva effekter om barnet känner sig tryggt i sitt närområde, och inte upplever att det
finns mycket kriminalitet. Skånes pojkar 68, Tomelillas pojkar 55, Skånes flickor 61, Tomelillas
flickor 45, flickornas resultat är lägst i Skåne.

Rektorerna har resonerat kring pojkars lägre resultat och mycket av det dom säger fångas in av
Fredrik Zimmermans (doktor i barn- och ungdomsvetenskap forskning och på lärarutbildningen
vid Högskolan Borås).
Citat från artikel i ”Skolvärlden”.
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134

”Zimmerman har i sin forskning undersökt vilka normer som påverkar pojkars syn på studier och kan
konstatera att pojkars vilja att bli omtyckta till stor del styr deras handlingar. Om man befinner sig på
en skola med en antipluggkultur, där ett avståndstagande från studier är den dominerande normen,
kan det vara vad som krävs för att bli socialt accepterad.
Men det går att förändra. I boken ”Pojkar i skolan – Vad lärare och andra vuxna behöver veta för att
fler pojkar ska lyckas i skolan” tar han med sig sina lärdomar efter att ha tillbringat många månader
på en skola där man istället utvecklat en stark pluggkultur – även bland pojkarna.
– Dels så handlar det om en hög vuxennärvaro, lärare och annan personal är där och ser till att det
inte uppkommer kränkningar.
En skola med en antipluggkultur definieras nämligen i hög grad av att pojkar retas om de studerar.
– Man visar sin maskulinitet genom att ta avstånd från studier, konstaterar Fredrik Zimmerman.
Här blir det också centralt att man som lärare inte faller in i den jargong som uppstått.
– Det är jätteviktigt att man inte själv ramlar in i att skojretas. Istället bör man föra en mer kritisk
diskussion hur pojkar möter varandra och försöka skapa ett öppet klimat.
En annan aspekt i skolorna som får till en pluggkultur är att man diskuterar mycket studieteknik och
successivt övar upp den. Pojkarna ber varandra om hjälp och förhör varandra.
– Pojkar tänker ofta att man ska ha talang för att vara bra i skolan. Men när man pratar studieteknik
får pojkarna in den synen som de flesta flickor har – att man istället blir bra i skolan. På den skola där
Fredrik Zimmerman tillbringat mycket tid hade lärarna också instiftat kontrollfunktioner, vilket alla
elever upplevde som positivt.
– De tar två, tre minuter, ibland längre om det behövdes, enskilt med eleverna varje vecka och frågar
hur det går i skolan. Då märker man direkt om det är något ämne som inte fungerar och kan agera.
Det här är också något som pojkar behöver eftersom de har svårare att bli lämnade själva och ta
ansvar för sina studier på egen hand.
En problematik som Fredrik Zimmerman beskriver i boken är så kallade självsaboterande handlingar,
som är vanligare bland pojkar. Det handlar om de fall där man helt enkelt struntar helt i skolan.
– Ger man sig inte in i tävlingen så kan man inte förlora. Om man struntar i provet så mår man inte
dåligt när man får underkänt – för då har man inte ens försökt och har därför inte misslyckats. Det är
tydligt att pojkar i högre grad flyr sina problem på det här sättet.
Och på sikt får den här flykten och oviljan att be om hjälp ödesdigra konsekvenser, menar Fredrik
Zimmerman.
– Flickor har en mycket högre psykisk ohälsa än pojkar från 11 år och uppåt, men missbruket är
mycket större hos pojkar än bland flickorna. Istället för att säga att man mår dåligt som flickor gör så
flyr man från problemen under skoltiden. Men efter skoltiden slår den psykiska ohälsan till och bland
unga män som har gått ut skolan utan betyg ökar exempelvis självmorden.
Så hur kan man förebygga de självsaboterande handlingarna?
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– Från väldigt låg ålder behöver pojkar lära sig prata om hur de mår. Det gäller att ge pojkarna ett
språk för detta. Att skapa en miljö där pojkar kan misslyckas utan att de blir retade.
En invändning skulle vara att man aldrig har uppfostrat pojkar mer som flickor än vad man gör
idag – samtidigt som skillnaderna i resultaten är större. Vad tänker du om det?
– Jag menar inte att pojkar inte ska visa en styrka och kunna framhäva sig själva, men det måste
balanseras mot att när de faktiskt mår dåligt så ska de kunna säga det.
Det handlar om vad Fredrik Zimmerman kallar för en breddad repertoar.
– Flickor har alltid ansetts att de ska visa omsorg, men idag har de har börjat få ta mer plats i
klassrummet. Det innebär inte att de har förlorat sitt omsorgstänkande, utan de har breddat sin
repertoar. Pojkar behöver också få göra det. De ska inte bara få ha sin aggressivitet att ta till när det
kommer till att uttrycka sina känslor.
Så vad förklarar de försämrade resultaten för pojkarna relativt till flickorna?
– Det är svårt att säga men möjligtvis kan det bero på att det har varit en trend sedan 2000-talet att
lärarna ska ta ett steg tillbaka för att låta barnen utvecklas mer fritt. Pojkar lyckas mycket bättre med
tydligare uppgifter. Så det finns en diskussion om att det kanske inte är kunskapen hos pojkarna som
är sämre, men de är sämre på muntlig framställning eller essäfrågor – men då är det inte kunskapen
som mäts.”

Det pågår en dialog kring hur skolan ska kunna skapa en acceptans för att lyckas i skolan hos alla
elever, en mer jämlik lärmiljö, tydligt strukturerade uppgifter, hjälpa elever till att uttrycka sina
känslor mer varierat för bättre psykisk hälsa och motverka en osund mansnorm som sedan
återspeglar sig negativt i samhället. Här behövs samverkan med hela samhället ske - kulturliv,
föreningar och till exempel fritidsgården Soffta för att alla ska arbeta åt samma håll.
Detta nämns i dialogerna att det varit svårt att strukturera svenska som andraspråk under läsåret,
framförallt på f-6 skolorna. Resultat visar att skolan behöver ytterligare metoder och förändrad
organisation för att möta dessa elever. Flera skolor berättar om elever med generellt låg
språkfärdighet oavsett modersmål.
Att efter de pedagogiska utredningarna som görs i samband med elevers behov av särskilt stöd
ha många metoder och arbetssätt för att nå elever är av vikt. Att ensidigt satsa på enskild
undervisning eller små grupper gör att träffsäkerheten för åtgärder blir sämre. Stöd i skolarbetet
behöver vara väldigt varierat efter elevens eller elevgruppens utredda behov. Rektorerna
poängterar att goda relationer med lärarna och andra elever är grunden för att barn ska lyckas i
skolan.

Bedömning och utveckling
Skolorna har olika utmaningar utifrån sina nulägen. Ett gemensamt område är elevers
språkfärdigheter samt att höja pojkarnas resultat. Att stöjda pedagogerna i strategier för att skapa
goda relationer med eleverna och ge pedagogerna fortbildning för att förändra sin undervisning
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utifrån elevgruppens behov. Att långsiktigt satsa på att förändra vårdnadshavares acceptans till
alkohol/tobak/problembeteende hade Tomelillas barn (mest pojkarna) vunnit på.

Pedagogiska/organisatoriska utvecklingsområden
•
•
•
•

Förändrad organisation för svenska som andraspråk.
Språkstärkande åtgärder, fortbildning.
Erbjuda flera strategier för särskilt stöd.
Höja medvetenheten kring pojkarnas lägre resultat och vad forskningen kommit fram till
för att förändra strategier hos pedagoger, vårdnadshavare och elever (långsiktig
planering).

Barn- och elevhälsans insatser
Nuläge
Antal ärende hos Barn- och elevhälsan har under läsåret
•

Skolsköterska: 1457 elever

•

Skolläkare: 99 elever

•

Skolkurator: 456 elever

•

Skolpsykolog: 205 elever

•

Special-/hörselpedagog: 172 elever/barn

Skolpsykologiska insatser under läsåret
•

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

•

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

•

Inkomna remissvar från Barn- och ungdomspsykiatrin och Logopedmottagningen: 33
(84%) gav den diagnos som efterfrågades i remis

Särskola
•

Nya uppföljningsrutiner testkörs

•

Nya mottagningsrutiner testkörs

•

24 elever placerade externt i grund- och gymnasiesärskola

•

34 elever inskrivna
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•

3 elever är mottagna i gymnasiesärskola

•

2 elever är mottagna i grundsärskola (ämnesområden i Simrishamn)

Hörselpedagog
•

11 elever i Tomelilla kommun

•

2 elever externt skolplacerade (Silviaskolan och Östervångskolan)

•

Pilotskola - ljudutjämningssystem

Jourhem, HVB, SiS, resursskola och LSS-placering
•

Uppföljning kring 4 elever

Skolkuratorer
•

Målet för läsåret 20/21 var att genomföra YAM-programmet (bestående av fyra pass) i
halvklass med hela årskurs 8, sammanlagt ca 40 tillfällen. (YAM – Youth Aware of
Mental Health)

•

Under höstterminen 2020 genomfördes ca 20 lektionstillfällen.

Nytt arbetssätt kring skolnärvaro har testats på en skola som, där flera skolor kommer att ansluta
sig – Nytorpsmodellen.

Skolsköterskor
Uppmärksammar bland annat övervikt och fetma hos barn på grund av läget i Tomelilla.

BMI Åk 4

Ej övervikt (upp till ISO-BMI
24,9)

10; 7%

Övervikt (ISO-BMI 25-29,9)

46; 31%
90; 62%

Fetma (över ISO-BMI 30)
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Specialpedagoger
Arbetar i samarbete med förskolorna och skolorna på olika nivåer med till exempel:

Bedömning och utvecklingsområden
Tomelilla kommuns Barn- och elevhälsa har möjlighet att genom sina olika professioner och
metoder ge förskolorna och skolorna ett stort och varierat stöd beroende på vilka utredda behov
som finns i nuläget. Att ha en bred repertoar för att möta barn och elever är nödvändigt och
därför är Barn- och elevhälsans omvärldsbevakning och utveckling av vikt, detta görs idag med
17
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hög kvalitet. Flera nya metoder har introducerats och ska spridas på fler enheter alternativt
implementeras djupare på någon enhet.

Skolpliktsbevakning
Nuläge
Det finns numera rutiner för skolpliktsbevakningen. Skolpersonal är inte alltid medvetna om
dessa och därför rapporteras det inte alltid in till administrationen i tid. Även barn som blir
placerade i familjehem missas ibland. Det finns även en svårighet att få vårdnadshavare att i
tillräckligt god tid skicka in ansökan om att fullgöra skolplikten på annat sätt när familjer flytta r
utomlands då de inte känner till lagstiftningen och tror att det är de som vårdnadshavare som
kan besluta detta.

Bedömning och utvecklingsområden
Ytterligare åtgärder behövs för att implementera rutinerna hos samtlig skolpersonal. Samarbetet
med Individ - och familj kring elever som placeras i familjehem eller annan institution behöver
förbättras och formaliseras. Information bör ges till vårdnadshavare vid skolstart/skolavslutning.
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Kvalitetsrapport
Rektors ansvar, klagomål och skolinspektionsärenden
Verksamhetsdialoger har genomförts med samtliga rektorer kring rektors ansvar,
klagomål och skolinspektionsärenden. Dessa redovisas till nämnden genom denna
kvalitetsrapport, som är en del av huvudmannens uppföljning av de nationella målen
inom kvalitetsarbetet och även ett underlag inför nulägeskartan som används för det
kommunala mål- och budgetarbetet. Det är under denna dialog som rektor berättar om
sitt pedagogiska ledarskap och hur hen leder verksamheten mot de nationella målen.

Rektors ansvar
Styrdokument
LGR 11 2.8
Som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i skolan har rektorn det
övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas mot de nationella målen. Rektorn
ansvarar för att skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande till de nationella målen och
kunskapskraven. Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har, inom givna ramar, ett särskilt
ansvar för att
•

utbildningen och undervisningen organiseras så att eleverna möts och arbetar
tillsammans oberoende av könstillhörighet,

•

skolans arbetsformer utvecklas så att ett aktivt elevinflytande gynnas,

•

skolans arbetsmiljö utformas så att alla elever, för att själva kunna söka och utveckla
kunskaper, ges aktivt lärarstöd och får tillgång till och förutsättningar att använda
läromedel av god kvalitet samt andra lärverktyg för en tidsenlig utbildning, bland annat
skolbibliotek och digitala verktyg,

•

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

•

undervisningen och elevhälsans verksamhet utformas så att eleverna får den ledning och
stimulans, de extra anpassningar eller det särskilda stöd samt den hjälp de behöver,

•

kontakt upprättas mellan skola och hem, om det uppstår problem och svårigheter för
eleven i skolan,

•

resursfördelningen och stödåtgärderna anpassas till den värdering av elevernas utveckling
som lärare gör,

•

undervisningen i olika ämnesområden samordnas så att eleverna får möjlighet att
uppfatta större kunskapsområden som en helhet,
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•

i undervisningen i olika ämnen integrera ämnesövergripande kunskapsområden,
exempelvis miljö, trafik, jämställdhet, konsumentfrågor, sex och samlevnad samt riskerna
med tobak, alkohol och andra droger,

•

samarbetsformer utvecklas mellan förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att
stödja varje elevs mångsidiga utveckling och lärande,

•

samverkan kommer till stånd med förskolan för att skapa förutsättningar för en samsyn
och ett förtroendefullt samarbete,

•

formerna för samarbete mellan skolan och hemmen utvecklas och att föräldrarna får
information om skolans mål och sätt att arbeta och om olika valalternativ,

•

samverkan med skolor och arbetslivet utanför skolan utvecklas så att eleverna får
konkreta erfarenheter av betydelse för deras val av fortsatt utbildning och
yrkesinriktning,

•

den studie- och yrkesorienterande verksamheten organiseras så att eleverna får
vägledning inför de olika val som skolan erbjuder och inför fortsatt utbildning,

•

personalen får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna
utföra sina uppgifter och kontinuerligt ges möjligheter att dela med sig av sin kunskap
och att lära av varandra för att utveckla utbildningen,

•

skolbibliotekets verksamhet används som en del i undervisningen för att stärka elevernas
språkliga förmåga och digitala kompetens,

•

skolans internationella kontakter utvecklas, och

•

skolpersonalen får kännedom om de internationella överenskommelser som Sverige har
förbundit sig att beakta i utbildningen.

Nuläge
Samtliga förskolor och skolor har haft en stabil organisation under året. Det gynnar
verksamheten att ha kontinuitet i ledarskapet. Detta visar sig genom en robust organisation och
kända strukturer som skapar trygghet för medarbetarna. De förskolor/skolor som tidigare haft
täta ledarbyten har behövt starta med uppbyggnad av dessa strukturer. De flesta rektorer pratar
om tillitsfulla relationer som den enskilt viktigaste del för att komma vidare till andra åtgärder
som skapar skolutveckling och högre resultat. Att se, lyssna in och utmana sina medarbetare ger
långsiktigt potential för utveckling. Att först kommunicera och ge förutsättningar för höga,
tydliga förväntningar på bemötande, kommunikation och en anpassad lärmiljö och sedan
kompetensutveckla och coacha arbetslag och individer mot målet kräver kontinuitet.
Förskolorna och skolorna är i olika utvecklingsfaser mot en verksamhet som riktas mot de
nationella målen. Verksamheterna förändras ständigt beroende på nuvarande barns behov och
utmaningar, vårdnadshavarnas utbildningsnivå och förståelse för verksamheten och personalens
kompetens och engagemang. Detta gör att det kan behövas ett stort spektrum av åtgärder även
om förskolorna/skolorna på ytan ser ut att ha samma utmaningar - låga elevresultat. Detta ställer
krav på ett anpassat ledarskap. Att leda sin verksamhet under förändring och skapa goda
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förutsättningar för sin personal är delar som flera rektorer berör under dialogerna. Att skapa
självständiga arbetslag/medarbetare som tar kloka beslut och hittar lösningar nära de barn som
berörs utifrån barnens behov och samtidigt känner till och följer styrdokumenten och agerar
medmänskligt gör att vi lyfter tilltron till verksamheterna och kan leva upp till det goda
bemötandet och skapa trygghet för barn/elever och vårdnadshavare. I de arbetslag som utvecklat
detta är personalomsättningen lägre, vilket är viktigt utifrån rekryteringsläget.
Att rektor ser till att förskolorna och skolornas medarbetare analyserar sina resultat och är
delaktiga i förslag till åtgärder stärker möjligheterna för att åtgärderna ska få fäste och på djupet
förändra/ förbättra verksamheten. Under det gångna året har rektor i större utsträckning haft
inflytande över vad till exempel statsbidrag ska användas till på just den förskolan eller skolan
och de gemensamma åtgärderna på bredd har minskats. Det ger medarbetarna ett större
engagemang och utvecklingsbenägenhet. Vi har sett att stora gemensamma
kompetensutvecklingsprojekt som kommit centralt oftast inte fått fäste på mer än de
verksamheterna som efterfrågat just den åtgärden. På förskolor eller skolor som egentligen
behövt arbeta med till exempel tillit och trygghet har det inte varit god ekonomisk hushållning då
åtgärderna inte fått fäste.
En transparens gällande beslut och en känsla av att rektor, skolchef och den politiska styrningen
lyssnar in och vill verksamheten väl hjälper verksamheten framåt och gynnar det engagemang
som de allra flesta som valt att arbeta med barn och unga bär med sig.
Kvalitetsdialogerna, kvalitetsrapporterna och nulägeskartan är några strukturer som används i
den tillitsbaserade styrningen som Tomelilla kommun håller på att ställa om till. Den största
delen handlar dock om ett kulturskifte. Louise Bringselius skriver i sin bok ”Tillit – En
ledningsfilosofi för framtidens offentliga sektor”:
” Tillitsbaserad styrning och ledning är en ledningsfilosofi som innebär att vi väljer att lita på att
människor i kärnverksamheten har kunskap, omdöme och vilja att genomföra sitt arbete på ett
bra sätt utan detaljstyrning och att organisationens viktigaste uppdrag är att skapa förutsättningar
utifrån behoven i mötet mellan medarbetare och medborgare.”
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Bedömning och utveckling
Verksamhetsdialogerna med rektorerna som genomförs kontinuerligt under åren är ett steg för
att skapa både en styrkedja och en stödkedja där förskolor och skolor djupare får beskriva sina
behov bortom nyckeltal. Detta har fungerat väl under det gångna året men inför hösten
förväntas rektor i större utsträckning ha dialog med sina medarbetare inför de kvalitetsdialoger
som verksamhetsledningen genomför med rektor, detta för att ytterligare förstärka känslan av
sammanhang och knyta olika nivåer närmare varandra. Vid de tillfällen som rektorerna har
gemensamma temadialoger, sker ett kollegialt lärande som skapar en samsyn för Barn- och
utbildningsverksamhetens gemensamma utmaningar. Det behövs fler arenor för att aggregera
behov och tankar om utveckling från de som möter barnen varje dag och strukturer för att ta
hand om dessa. Ökad transparens är också nödvändig, alla rapporter bör vara tillgängliga så att
medarbetare kan se att deras perspektiv tas tillvara och den politiska nivån kan se varifrån förslag
har sina ursprung.
Rektorerna är olika erfarna och har olika erfarenheter vilket kan spegla styrkor och
utvecklingsområden som de beskriver och arbetar med, genom dialogerna är det lättare att få syn
på dessa och för gruppen att använda sig av varandra i sin utveckling.
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Klagomål och skolinspektionsärenden
Styrdokument
Skollagen 7 kap §8
Rutiner för klagomål
Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen.
Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt.
Nuläge
Det som medarbetare och rektorer får till sig genom samtal med barn och vårdnadshavare är de
viktigaste och vanligaste signalerna om att något brister. Oftast är det brist på kommunikation
som generar klagomålet. Det gångna året har flest klagomål handlat om Covid-19 restriktionerna.
Det är allt från att verksamheterna gör för lite eller för mycket. Ytterligare några klagomål har
kommit gällande avgiftsfri skola där vårdnadshavare velat att elever ska äta frukt sittandes ner
under fruktstund och inte ute på rast eller att de vill skicka med fika till exempel till
avslutningsdagen. Även ungdomsrådet har skickat en synpunkt gällande att de inte fått
information gällande organisationsförändringar som berör dem.
Under läsåret har det inkommit 3 nya anmälningar till Skolinspektionen gällande individärenden.
Två gällde tillsyn och hänvisades av Skolinspektionen till verksamhetens klagomålshantering och
en gällde kränkande behandling. Två är avslutade och en inkom sommaren 2021 och har inte
hanterats än.
Bedömning och utveckling
Rapporteringen och svaren på de klagomål som inkommer genom e-tjänsten fungerar väl. Dock
speglar den sällan det som engagerar mest ute på skolorna. Det är betydligt färre nya anmälningar
till Skolinspektionen, 3 stycken under läsåret. Läsåret före 19/20 var det 8 stycken, det signalerar
en ökande tillit för våra verksamheter.
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Kvalitetsrapport
Normer och värden, jämställdhet och övergång och samverkan

Det har genomförts kvalitetsdialoger med samtliga enheter inom Barn och utbildning
kring temat. Dessa redovisas till nämnden genom denna kvalitetsrapport, som är en del
av huvudmannens uppföljning av de nationella målen för förskola och grundskola inom
ramen för kvalitetsarbetet och även som ett underlag inför nulägeskartan som används
för det kommunala mål- och budgetarbetet. I rapportens början finns, eftersom frågor
uppkommit, även en längre text med kommentarer om hur arbetet mot kränkande
behandling ska genomföras som är hämtad från Skolverkets hemsida samt kommentarer
i fetstil som gäller hur Tomelilla kommun hanterar detta.

Normer och värden, jämställdhet
Från Skolverkets hemsida:
Kränkande behandling, mobbning och diskriminering
Förskolor, skolor och övriga verksamheter som lyder under skollagen ska vara fria från
kränkande behandling, mobbning och diskriminering. De måste arbeta aktivt med att
förebygga och åtgärda kränkningar i samband med verksamheten. Här kan du läsa mer om
denna skyldighet.
Om begreppen kränkande behandling, mobbning och diskriminering
Vad är kränkande behandling?
Vad som är kränkande behandling måste avgöras i varje enskilt fall.
I dagligt tal kan kränkande behandling omfatta många olika situationer, medan kränkande
behandling i skollagens mening är ett snävare begrepp. I skollagen definieras kränkande
behandling som ett uppträdande som, utan att vara diskriminering enligt
diskrimineringslagen, kränker ett barns eller en elevs värdighet. Både diskriminering och
kränkande behandling är förbjudet i förskolor, skolor och andra verksamheter som lyder
under skollagen. Skyldigheten att förebygga och åtgärda diskriminering och kränkande
behandling regleras dock till stor del i olika lagar: diskrimineringslagen respektive skollagen.
Kränkande behandling är ett beteende som är oönskat av den som blir utsatt. Det är barnet
eller eleven som upplever sig vara utsatt för kränkande behandling som avgör vad som är
oönskat. För att det ska vara fråga om kränkande behandling enligt skollagen måste
kränkningen vara märkbar och tydlig. Den som kränker någon måste också förstå att
uppträdandet upplevs som kränkande. I många situationer är det uppenbart att ett
beteende är kränkande, men om det inte är det måste barnet eller eleven klargöra för den
som kränker att beteendet är ovälkommet. Det är viktigt att komma ihåg att det kan vara
svårt för ett barn eller en elev att förmedla sin känsla av att ha blivit kränkt. Särskilt yngre
barn kan ha svårt att sätta ord på sina känslor på samma sätt som äldre barn och vuxna.
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Barnet eller eleven kan därför behöva ta hjälp av personalen i verksamheten.
Källor: 6 kapitlet 3 § skollagen och proposition 2005/06:38 Trygghet, respekt och ansvar –
om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever, sidan
136- 137.
Hur kan kränkande behandling ta sig uttryck?
Kränkande behandling i skollagens mening kan utföras av en eller flera personer och även
riktas mot en eller flera personer. Ett barn eller en elev kan till exempel bli utsatt för
kränkande behandling av personal eller av ett eller flera andra barn eller elever i
verksamheten. Kränkningarna kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och
återkommande. De kan vara synliga och handfasta eller dolda och subtila. Kränkande
behandling kan till exempel vara nedsättande ord, ryktesspridning, förlöjliganden eller
fysiska handlingar som slag, sparkar och knuffar, men kan även bestå av utfrysning eller hot.
Kränkande behandling kan också förekomma på internet, till exempel på sociala medier.
Bedömningen av vad som är kränkande behandling behöver alltid göras utifrån
omständigheterna i det enskilda fallet. Här är några exempel på sådant som
Skolinspektionen eller Barn- och elevombudet i enskilda ärenden, utifrån de aktuella
omständigheterna i dessa fall, har bedömt som kränkande behandling. Detta är alltså
exempel på sådant som skulle kunna vara kränkande behandling.









Att skolpersonal fotograferar eller filmar en elev som är i affekt utan elevens
samtycke (Skolinspektionens beslut 2020-10-20 med diarienummer SI 2020:3427 och
2020-12-12 med diarienummer SI 2019:6258)
Oproportionerliga fysiska ingripanden av skolpersonal (Barn- och elevombudets
beslut 2020-12-16 med diarienummer SI 2019:10119 och Skolinspektionens beslut
2021-01-21 med diarienummer SI 2019:2587)
Sexårigt barn som slår och sparkar annat barn på förskolan (Skolinspektionens beslut
2021-01-19 med diarienummer SI 2020:6465)
Nedsättande kommentarer och bilder på sociala medier (Barn- och elevombudets
beslut 2019-07-09 med diarienummer SI 2019:2080 och Skolinspektionens beslut
2020-02-27 med diarienummer 2019:4147)
Psykiska kränkningar genom utfrysning (Skolinspektionens beslut 2016-11-30 med
diarienummer 41-2016:5970)

Källor: 6 kapitlet 3 och 9 §§ skollagen och proposition 2005/06:38 Trygghet, respekt och
ansvar – om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever,
sidan 137.
Vad är mobbning?
Begreppet mobbning finns inte i skollagen. I dagligt tal brukar man använda ordet mobbning
om ett barn eller en elev blir utsatt för kränkande behandling, trakasserier eller sexuella
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trakasserier vid upprepade tillfällen. Kränkande behandling kan vara något som bara händer
en gång. Kränkande behandling är alltså ett bredare begrepp, som kan innefatta mobbning
men även andra kränkande beteenden.
Källor: 6 kapitlet 3 § skollagen och proposition 2005/06:38 Trygghet, respekt och ansvar –
om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever, sidan
102.
Vad är diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier?
Diskriminering regleras i diskrimineringslagen. Förenklat är diskriminering att någon
missgynnas eller kränks. Missgynnandet eller kränkningen ska ha sin grund i någon av de sju
diskrimineringsgrunderna:








kön
könsöverskridande identitet eller uttryck
etnisk tillhörighet
religion eller annan trosuppfattning
funktionsnedsättning
sexuell läggning
ålder.

Det finns sex former av diskriminering. Två av dessa är trakasserier och sexuella trakasserier.
Trakasserier är ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med
någon av de sju diskrimineringsgrunderna.
Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet.
Om ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier
på sätt som avses i diskrimineringslagen gäller samma regler för skolpersonalens respektive
rektorns anmälningsskyldighet som när det gäller upplevd kränkande behandling.
Källor: 6 kapitlet 3 och 10 §§ skollagen och 1 kapitlet 4 § diskrimineringslagen.
Kränkande behandling och diskriminering under coronapandemin
Vad är viktigt att tänka på när det gäller kränkande behandling och diskriminering om skolan
bedriver fjärr- eller distansundervisning?
Om en skola bedriver fjärr- eller distansundervisning och elever sitter ensamma hemma
med datorn eller mobilen kan utsattheten för kränkningar på nätet öka. Därför är det viktigt
att skolan påminner och informerar eleverna om att samma regler för hur vi är mot
varandra gäller på internet som i verkliga livet. Det kan också vara nödvändigt att prata med
eleverna om att ha ett inkluderande förhållningssätt och att ingen ska hållas utanför,
exempelvis från olika chattforum.
Skolan måste precis som vanligt utreda när de får veta att en elev upplever att hen blivit
kränkt i samband med skolans verksamhet. Skolan måste också vidta åtgärder för att få slut
på kränkningar. För att lyckas med det är det av stor betydelse att skolans personal finns
med i de forum för kommunikation som är kopplade till utbildningen och som skolan tagit
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initiativ till, till exempel olika chattrådar. Skolans personal behöver också löpande förhöra
sig om hur eleverna upplever sin vardag.
Källor: 6 kapitlet 6-10 §§ skollagen.
Vem ansvarar för vad i arbetet mot kränkande behandling?
Det råder nolltolerans mot kränkande behandling i förskolan och skolan. För huvudmannen
och personalen finns det ett förbud mot att utsätta ett barn eller en elev för kränkande
behandling.
I alla verksamheter som lyder under skollagen ska det bedrivas ett målinriktat arbete för att
motverka kränkande behandling av barn och elever. Om ett barn eller en elev ändå blivit
utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten måste huvudmannen vidta
åtgärder för att få kränkningarna att upphöra och förhindra nya kränkningar.
Vilket ansvar har personalen och rektorn vid kränkande behandling, trakasserier och sexuella
trakasserier?
Förskollärare, lärare och annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev
anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten måste
anmäla det till rektorn. Rektorn måste i sin tur anmäla händelsen vidare till huvudmannen.
Personalens respektive rektorns skyldighet att anmäla gäller på samma sätt om ett barn
eller en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier på sätt som
avses i diskrimineringslagen. Skyldigheten att anmäla gäller oberoende av hur personalen
får reda på den upplevda kränkningen. Det kan till exempel handla om att ett barn eller en
elev berättar om en kränkning för någon i personalen eller att hen själv ser eller hör något
som kan vara en kränkning.
Inom annan pedagogisk verksamhet och fritidshem som inte är integrerade med en
skolenhet eller förskoleenhet ska huvudmannen utse vem personalen ska anmäla till.
Personalens skyldighet att anmäla gäller alla situationer där ett barn eller en elev upplever
sig ha blivit utsatt för kränkande behandling, trakasserier eller sexuella trakasserier i
samband med verksamheten. Personalen ska inte göra någon värdering av hur allvarlig en
händelse är innan de gör anmälan till rektorn. Rektorn ska i sin tur inte göra någon värdering
innan hen anmäler vidare till huvudmannen. Skolinspektionen har bedömt att skyldigheten
att anmäla gäller även om vårdnadshavare, barn eller elever inte vill att händelsen ska
anmälas till rektorn respektive huvudmannen.
Detta görs i Tomelilla kommun i ett system som heter Prorenata, anmälningarna skickas
från personal till rektor. Biträdande skolchef, representant för huvudmannen, meddelas
genom systemet att kränkningsanmälan kommit in och rapporterar detta varje månad
som anmälningsärende i familjenämnden.
Källor: 6 kapitlet 6-10 §§ skollagen och Skolinspektionens beslut 2015-09-28 med
diarienummer 41-2015:5666 samt Skolinspektionens beslut 2016-01-20 med diarienummer
41-2015:6325.
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Hur snabbt behöver personalen och rektorn anmäla upplevd kränkande behandling vidare?
En rektor som får reda på att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande
behandling i samband med förskolans eller skolans verksamhet är skyldig att anmäla det till
huvudmannen. Huvudmannen är sedan skyldig att skyndsamt utreda vad som hänt. Om
utredningen konstaterar kränkande behandling måste huvudmannen vidta de åtgärder som
skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden.
Rektorns skyldighet att anmäla upplevd kränkande behandling till huvudmannen är direkt
kopplad till huvudmannens skyldighet att skyndsamt utreda vad som hänt. Därför måste
även personalens anmälan till rektorn och rektorns vidareanmälan till huvudmannen göras
skyndsamt.
Skolinspektionen har i ett beslut bedömt att en rutin som innebar att rektorn månadsvis
rapporterade anmäld kränkande behandling till huvudmannen inte var tillräckligt
skyndsamt, eftersom detta förfarande innebar att det kunde gå upp till en månad innan
anmäld kränkande behandling kom till huvudmannens kännedom.
I Tomelilla kommun finns rutin där rektor efter inkommen anmälan startar utredning på
huvudmannens vägnar.
Källor: 6 kapitlet 10 § skollagen och Skolinspektionens beslut 2018-10-10 med diarienummer
42-2018:5136.

Vilka skyldigheter har huvudmannen när det gäller kränkande behandling?
Huvudmannen för en förskola, skola eller annan verksamhet som regleras i skollagen
ansvarar för att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete
för att motverka kränkande behandling av barn och elever. Det innebär att huvudmannen
ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever
utsätts för kränkande behandling. Huvudmannen ska också se till att det varje år upprättas
en plan mot kränkande behandling för varje verksamhet.

Om ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling är
huvudmannen skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna
kränkningarna. Om utredningen visar att kränkande behandling förekommit ska
huvudmannen vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande
behandling i framtiden.
I Tomelilla kommun finns rutin där rektor vidtar åtgärder om utredningen visar att ett
barn utsatts för kränkande behandling.
Det är förbjudet för huvudmannen att utsätta ett barn eller en elev för kränkande
behandling. Ett barn eller en elev får inte heller utsättas för repressalier på grund av att
barnet eller eleven har medverkat i en utredning om uppgivna kränkningar eller för att hen
anmält eller påtalat en upplevd kränkning.
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En huvudman som åsidosatt sina skyldigheter kan bli skyldig att betala skadestånd till barnet
eller eleven.
Huvudmannen har också en skyldighet att utreda upplevda trakasserier eller sexuella
trakasserier och i förekommande fall vidta skäliga åtgärder för att förhindra trakasserier i
framtiden. Detta regleras inte i skollagen, utan i diskrimineringslagen. På
Diskrimineringsombudsmannens webbplats finns mer information om detta.
Källor: 6 kapitlet 6–12 §§ skollagen och 2 kapitlet 7 § diskrimineringslagen (2008:567).
Hur snabbt ska huvudmannens utredning göras och vem ska genomföra utredningen?
När en anmälan om kränkande behandling har gjorts ska huvudmannen skyndsamt utreda
omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna. Det är inte närmare reglerat vad
”skyndsamt” innebär, hur själva utredningen ska gå till eller hur omfattande den behöver
vara. I förarbetena till bestämmelsen anges att utredningen bör ske så skyndsamt som
möjligt, men samtidigt med stor hänsyn till det barn eller den elev som utsatts för
kränkningen. Hur man närmare bör går till väga beror på förhållandena i det enskilda fallet. I
vissa situationer kan det vara tillräckligt att genom några få frågor få händelsen klarlagd.
Men en så enkel utredning kan, enligt förarbetena, bara anses tillräcklig om det framgår att
händelsen varit bagatellartad. I andra, mer komplicerade fall, kan det krävas en mer
långtgående och omfattande utredning.
Vem som ska genomföra utredningen anges inte skollagen. Huvudmannen ansvarar för att
en utredning görs, men det finns inget som hindrar att huvudmannen delegerar till
exempelvis rektor att sköta utredningen.
Källor: 6 kapitlet 10 § skollagen, proposition 2005/06:38 Trygghet, respekt och ansvar – om
förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever, sidan 140141 och Skolinspektionens beslut 2015-09-28 med diarienummer 41-2015:5666.
Vilket ansvar har förskolan eller skolan för att hantera kränkningar som inte sker i deras
verksamhet, men i samband med den? Till exempel i sociala medier?
Huvudmannen är skyldig att utreda alla situationer där ett barn eller en elev anser sig ha
blivit utsatt för kränkande behandling som huvudmannen får kännedom om, och som har
samband med verksamheten. Om utredningen visar att kränkande behandling förekommit
måste huvudmannen vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande
behandling i framtiden.
Skyldigheten att utreda och åtgärda kränkande behandling gäller även händelser som sker
utanför förskolans eller skolans område eller utanför skoltid, om det finns en koppling till
verksamheten i förskolan eller skolan. Det kan till exempel handla om sådant som händer på
vägen till eller från verksamheten, eller om nätkränkningar som äger rum på fritiden men
som får återverkningar på elevens skoltid. Om en kränkning har samband med
verksamheten är något som behöver bedömas från fall till fall.
Källor: 6 kapitlet 10 § skollagen och Skolinspektionens beslut 2019-05-14 med diarienummer
41-2018:9310 samt Skolinspektionens beslut 2020-10-15 med diarienummer SI 2019:3461.
6
151

Ska skolan eller förskolan anmäla eller lämna information om kränkningar till andra
myndigheter, till exempel polisen eller socialtjänsten?
Om en elev, som exempelvis utsatt en annan elev för en kränkning, blir avstängd ska
socialnämnden informeras om skolans beslut om den avstängda eleven är under 18 år.
Personal i förskola och skola har också en viktig roll i att upptäcka när barn far illa eller när
det finns risk för det. När det finns en misstanke om att ett barn far illa har huvudmannen
och personalen i skolan eller förskolan en skyldighet att göra en anmälan till socialnämnden.
Med barn avses här alla barn och elever under 18 år.
Den enda situation när det utifrån skollagen finns en reglerad skyldighet för skolan att göra
en polisanmälan är om skolan har omhändertagit stöldgods, narkotika, dopningsmedel,
knivar och andra vapen eller hälsofarliga varor från en elev. Då ska rektorn snabbt anmäla
detta till polisen. I andra fall om en elev gör något som skulle kunna vara ett brott är det upp
till rektorn och annan skolpersonal att ta ställning till om en polisanmälan ska göras.
Källor: 5 kapitlet 16 och 21-23 §§ samt 29 kapitlet 13 § skollagen.
Vilken rätt till information har vårdnadshavare om deras barn har blivit utsatt för kränkande
behandling?
Ett barns vårdnadshavare har ansvar för barnets personliga förhållanden och för att barnet
får sina behov tillgodosedda. Skolan behöver informera om sådant som vårdnadshavaren
behöver veta för att kunna ta det ansvaret.
Enligt skollagen ska vårdnadshavare fortlöpande få information om barnets eller elevens
utveckling och skolgång. Det finns ingen bestämmelse i skollagen som reglerar exakt när
eller på vilket sätt vårdnadshavare ska få information om deras barn har blivit utsatt för
kränkande behandling, utan det är upp till förskolan eller skolan att ha rutiner för hur den
informationen ges. Om en skola eller huvudman vidtar disciplinära åtgärder mot en elev
som har utsatt en annan elev för kränkande behandling har vårdnadshavare till den eleven
rätt till information enligt förvaltningslagens bestämmelser om myndighetsutövning mot
enskilda.
Källor: 6 kapitlet 2 § föräldrabalken samt 3 kapitlet 3 § och 29 kapitlet 10 § skollagen.
Plan mot kränkande behandling
Vad ska planen mot kränkande behandling innehålla och hur ofta ska den följas upp?
Huvudmannen ska se till att det en gång per år, för varje särskild verksamhet, upprättas en
plan mot kränkande behandling. Det övergripande syftet med planen är att förebygga och
motverka kränkande behandling, och tanken är att planen ska vara ”levande” i den
meningen att den ständigt ska vara aktuell i verksamhetens dagliga arbete. För att planen
ska fungera på ett ändamålsenligt sätt är det, enligt förarbetena, viktigt att den utformas
utifrån verksamhetens egna behov.
Planen mot kränkande behandling ska dock alltid innehålla
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en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande
behandling av barn och elever
en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som verksamheten planerar att påbörja
eller genomföra under det kommande året
en redogörelse för hur åtgärderna i föregående års plan har genomförts.

Enligt förarbetena bör planen vidare innehålla rutiner för både akuta situationer och
uppföljande insatser, ansvarsfördelning samt hur händelser och åtgärder ska dokumenteras.
Barn och elever ska medverka i arbetet med att upprätta, följa upp och se över
verksamhetens plan mot kränkande behandling. Utformningen och omfattningen av
barnens eller elevernas deltagande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Även
vårdnadshavare bör, enligt uttalanden i förarbetena, göras delaktiga i detta arbete.
Detta kontrolleras i kvalitetsdialogerna där rektor redogör för hur planen upprättats och
vad den innehåller. Detta redovisas sedan till nämnden i denna kvalitetsrapport.
Källor: 6 kapitlet 8 § skollagen, 2 § förordning (2006:1083) om barns och elevers deltagande
i arbetet med en plan mot kränkande behandling och proposition 2005/06:38 Trygghet,
respekt och ansvar – om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av
barn och elever, sidorna 89 och 139.
Från Skolverket hemsida
Förskolans jämställdhetsuppdrag i läroplanen
Utbildningen i förskolan ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de
grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.
Som en del av de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna ingår
jämställhet. Alla som arbetar i förskolan ska därför arbeta aktivt för jämställdhet mellan kvinnor och
män, flickor och pojkar. Inget barn ska i förskolan bli utsatt för diskriminering på grund av kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsned-sättning, sexuell läggning eller ålder, hos barnet eller någon som barnet har
anknytning till, eller för annan kränkande behandling. Alla sådana tendenser ska förskolan motverka.
Att arbeta aktivt med jämställdhet innebär att förskolan behöver organisera utbildningen så att alla
barn får lika rättigheter och möjligheter. Hur förskolan organiserar utbildningen, hur blir barnen blir
bemötta och vilka möjligheter miljöerna skapar för barnen är bland annat sådant som påverkar
förskolans arbete med jämställdhet.

Skolans jämställdhetsuppdrag i skollagen och läroplanerna
I läroplanerna finns krav om att skolans verksamhet ska vila på demokratisk grund och att skolan ska
gynna människors lika värde och motverka könsmönster som begränsar elevernas lärande, val och
utveckling. Alla som arbetar i skolan ska bidra till att den präglas av jämställdhet och solidaritet
mellan människor.
Skolan och lärarna har i uppdrag att synliggöra olika uppfattningar om vad som är kvinnligt och
manligt. Eleverna ska utveckla sin förmåga att kritiskt granska könsmönster och få en förståelse för
hur de kan begränsa människors livsval och livsvillkor. Skolans mål är att alla som arbetar i skolan
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bidrar till att skolan präglas av jämställdhet och att eleverna tar avstånd från att människor utsätts
för diskriminering.
Eftersom utbildningens organisation påverkar elevernas uppfattning om vad som är kvinnligt och
manligt ska skolan enligt skrivningar i läroplanerna för de obligatoriska skolformerna organisera
utbildningen så att eleverna möts och arbetar tillsammans. Eleverna ska även få möjlighet att pröva
och utveckla sina förmågor och intressen med samma möjligheter och på lika villkor oberoende av
könstillhörighet.
Nuläge och bedömning
Normer och värden
Samtliga förskolor och skolor har uppdaterade planer mot kränkande behandling och rutin/process
för att hantera uppkomna ärenden. I dessa ingår att analysera nuläget med eleverna och i någon
mån vårdnadshavarna, vidta direkta åtgärder, men även främjande och förebyggande och följa upp
dessa. På förskolorna förekommer kränkande behandling sällan, pedagogerna är nära barnen och
vägleder dem under lek och aktiviteter. På de flesta skolorna fungerar arbetet väl men vid någon
skola finns det delar av processen som inte dokumenteras i tillräcklig grad. Där finns dock ett stort
förebyggande arbete. Det händer även att vårdnadshavare inte meddelas i den grad de önskar.
De mönster som uppmärksammats är att elever med stora särskilda behov ibland genererar många
kränkningsanmälningar.
Någon skola har identifierat ett behov av kompetenshöjande åtgärder gällande HBTQI -

homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter och
intersexpersoner för att säkerställa att inte någon diskrimineras eller blir kränkta. Någon
skola har även uppmärksammat kränkningar på sociala medier som ett område de behöver
arbeta med.

Jämställdhet
Förskola
Förskolan upplever inte att det är svårt för barn att kunna vara sig själva och göra egna val. Att alla
har en plats i gruppen trots olikheter i bakgrund, förmågor eller kön tränas dagligen. Ibland finns det
motstånd hos vårdnadshavare kring barnens val.
Skola
I skolan syns en brist på jämställdhet bland annat i acceptansen av pojkars normbrytande beteende,
flickors otrygghet och pojkars lägre skolresultat. Skolan upplever också att det finns en större
acceptans för flickor som gör könsbrytande val än för pojkar. I samverkan mellan IFO och BoU har

detta lyfts och kommer att arbetas vidare med för att nå vårdnadshavare. Skolorna har
börjat uppmärksamma och diskutera skillnaden mellan flickors och pojkars resultat och vilka
åtgärder som skulle kunna vara framgångsrika. I ett längre perspektiv finns det en risk för en
kommun där pojkar misslyckas i skolan och stannar kvar och flickor tar sig vidare för att studera och
flyttar.
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Utvecklingsområden
Förskolan fortsätter sitt arbete och bjuder in vårdnadshavare i detta. Skolan fortsätter
anpassa lärmiljön och arbetet med att skapa goda relationer mellan elev-lärare, samt elevelev för att minska kränkningarna som uppstår i samband med elever i behov av stor särskilt
stöd. Varje enhet har egna åtgärder som är unika för deras situation som finns med i planen
mot kränkande behandling. På övergripande nivå tas steg för gemensamma insatser av IFO
och skola för att långsiktigt komma tillrätta med skillnaderna mellan pojkar och flickor.

Övergång och samverkan
Nuläge och bedömning
Barn- och elevhälsan har tillsammans med förskolan och skolan arbetat fram nya rutiner för
överlämning mellan förskola och förskoleklass. Samtliga upplever att dessa fungerar väldigt väl.
Övergången mellan åk 6 och 7 har fungerat sämre, även arbete med övergången åk 3 till 4 upplevs
ibland problematisk, särskilt på de större skolorna.

Utvecklingsområden
Det finns ett behov av nya rutiner för övergången åk 6 till 7 i samarbete med Barn- och elevhälsan
och åk 3 till 4 på de enheter som identifierat detta som ett bekymmer. På längre sikt finns behov att
titta på övergången åk 9 till gymnasiet.
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Familjenämndens utbildningsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
11 november 2021

Fnuu § 46

Dnr FN 2020/131

Kvalitetsuppföljning BoU
Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till
familjenämnden
Familjenämnden beslutar godkänna rapporten och lägger densamma till
handlingarna.

Ärendebeskrivning

Kvalitetsrapporten är en del av huvudmannens uppföljning av de nationella målen,
Barn- och utbildningsverksamhetens systematiska kvalitetsarbete och även ett
underlag för nulägeskartan som används för det kommunala målarbetet. Rapporten
ska ge en bild av nuläget och föreslå eventuella utvecklingsområden.
Ekonomiska konsekvenser
Ett välfungerande kvalitets- och målarbete ger goda förutsättningar för mål- och
budgetprocessen samt god ekonomisk hushållning.
Barnperspektivet
Ett välfungerande kvalitets- och målarbete ger goda underlag för effektiva åtgärder
för måluppfyllelse.
Miljöperspektivet
Ett välfungerande kvalitets- och målarbete ger goda underlag för möjligheter att ta
beslut som gynnar miljön.
Uppföljning
Det systematiska kvalitetsarbetet och målarbetet pågår ständigt och följs upp av
tillsynsmyndighet, Skolinspektionen, och även i budgetprocessen och till viss del av
revisionen.

Förvaltningens förslag till beslut

Familjenämnden beslutar godkänna rapporten och lägger densamma till
handlingarna.

Justerandes sign
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Familjenämndens utbildningsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
11 november 2021

§ 46 forts.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, biträdande skolchef Ulrika Ahrlin, handlingsid: Fn 2021.3672.
Kvalitetsrapport - Normer och värden, jämställdhet, Övergång och samverkan,
handlingsid: Fn 2021.3572.
_________

Beslutet skickas till:
Familjenämnden

Justerandes sign
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Kvalitetsrapport
Normer och värden, jämställdhet och övergång och samverkan

Det har genomförts kvalitetsdialoger med samtliga enheter inom Barn och utbildning
kring temat. Dessa redovisas till nämnden genom denna kvalitetsrapport, som är en del
av huvudmannens uppföljning av de nationella målen för förskola och grundskola inom
ramen för kvalitetsarbetet och även som ett underlag inför nulägeskartan som används
för det kommunala mål- och budgetarbetet. I rapportens början finns, eftersom frågor
uppkommit, även en längre text med kommentarer om hur arbetet mot kränkande
behandling ska genomföras som är hämtad från Skolverkets hemsida samt kommentarer
i fetstil som gäller hur Tomelilla kommun hanterar detta.

Normer och värden, jämställdhet
Från Skolverkets hemsida:
Kränkande behandling, mobbning och diskriminering
Förskolor, skolor och övriga verksamheter som lyder under skollagen ska vara fria från
kränkande behandling, mobbning och diskriminering. De måste arbeta aktivt med att
förebygga och åtgärda kränkningar i samband med verksamheten. Här kan du läsa mer om
denna skyldighet.
Om begreppen kränkande behandling, mobbning och diskriminering
Vad är kränkande behandling?
Vad som är kränkande behandling måste avgöras i varje enskilt fall.
I dagligt tal kan kränkande behandling omfatta många olika situationer, medan kränkande
behandling i skollagens mening är ett snävare begrepp. I skollagen definieras kränkande
behandling som ett uppträdande som, utan att vara diskriminering enligt
diskrimineringslagen, kränker ett barns eller en elevs värdighet. Både diskriminering och
kränkande behandling är förbjudet i förskolor, skolor och andra verksamheter som lyder
under skollagen. Skyldigheten att förebygga och åtgärda diskriminering och kränkande
behandling regleras dock till stor del i olika lagar: diskrimineringslagen respektive skollagen.
Kränkande behandling är ett beteende som är oönskat av den som blir utsatt. Det är barnet
eller eleven som upplever sig vara utsatt för kränkande behandling som avgör vad som är
oönskat. För att det ska vara fråga om kränkande behandling enligt skollagen måste
kränkningen vara märkbar och tydlig. Den som kränker någon måste också förstå att
uppträdandet upplevs som kränkande. I många situationer är det uppenbart att ett
beteende är kränkande, men om det inte är det måste barnet eller eleven klargöra för den
som kränker att beteendet är ovälkommet. Det är viktigt att komma ihåg att det kan vara
svårt för ett barn eller en elev att förmedla sin känsla av att ha blivit kränkt. Särskilt yngre
barn kan ha svårt att sätta ord på sina känslor på samma sätt som äldre barn och vuxna.
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Barnet eller eleven kan därför behöva ta hjälp av personalen i verksamheten.
Källor: 6 kapitlet 3 § skollagen och proposition 2005/06:38 Trygghet, respekt och ansvar –
om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever, sidan
136- 137.
Hur kan kränkande behandling ta sig uttryck?
Kränkande behandling i skollagens mening kan utföras av en eller flera personer och även
riktas mot en eller flera personer. Ett barn eller en elev kan till exempel bli utsatt för
kränkande behandling av personal eller av ett eller flera andra barn eller elever i
verksamheten. Kränkningarna kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och
återkommande. De kan vara synliga och handfasta eller dolda och subtila. Kränkande
behandling kan till exempel vara nedsättande ord, ryktesspridning, förlöjliganden eller
fysiska handlingar som slag, sparkar och knuffar, men kan även bestå av utfrysning eller hot.
Kränkande behandling kan också förekomma på internet, till exempel på sociala medier.
Bedömningen av vad som är kränkande behandling behöver alltid göras utifrån
omständigheterna i det enskilda fallet. Här är några exempel på sådant som
Skolinspektionen eller Barn- och elevombudet i enskilda ärenden, utifrån de aktuella
omständigheterna i dessa fall, har bedömt som kränkande behandling. Detta är alltså
exempel på sådant som skulle kunna vara kränkande behandling.









Att skolpersonal fotograferar eller filmar en elev som är i affekt utan elevens
samtycke (Skolinspektionens beslut 2020-10-20 med diarienummer SI 2020:3427 och
2020-12-12 med diarienummer SI 2019:6258)
Oproportionerliga fysiska ingripanden av skolpersonal (Barn- och elevombudets
beslut 2020-12-16 med diarienummer SI 2019:10119 och Skolinspektionens beslut
2021-01-21 med diarienummer SI 2019:2587)
Sexårigt barn som slår och sparkar annat barn på förskolan (Skolinspektionens beslut
2021-01-19 med diarienummer SI 2020:6465)
Nedsättande kommentarer och bilder på sociala medier (Barn- och elevombudets
beslut 2019-07-09 med diarienummer SI 2019:2080 och Skolinspektionens beslut
2020-02-27 med diarienummer 2019:4147)
Psykiska kränkningar genom utfrysning (Skolinspektionens beslut 2016-11-30 med
diarienummer 41-2016:5970)

Källor: 6 kapitlet 3 och 9 §§ skollagen och proposition 2005/06:38 Trygghet, respekt och
ansvar – om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever,
sidan 137.
Vad är mobbning?
Begreppet mobbning finns inte i skollagen. I dagligt tal brukar man använda ordet mobbning
om ett barn eller en elev blir utsatt för kränkande behandling, trakasserier eller sexuella
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trakasserier vid upprepade tillfällen. Kränkande behandling kan vara något som bara händer
en gång. Kränkande behandling är alltså ett bredare begrepp, som kan innefatta mobbning
men även andra kränkande beteenden.
Källor: 6 kapitlet 3 § skollagen och proposition 2005/06:38 Trygghet, respekt och ansvar –
om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever, sidan
102.
Vad är diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier?
Diskriminering regleras i diskrimineringslagen. Förenklat är diskriminering att någon
missgynnas eller kränks. Missgynnandet eller kränkningen ska ha sin grund i någon av de sju
diskrimineringsgrunderna:








kön
könsöverskridande identitet eller uttryck
etnisk tillhörighet
religion eller annan trosuppfattning
funktionsnedsättning
sexuell läggning
ålder.

Det finns sex former av diskriminering. Två av dessa är trakasserier och sexuella trakasserier.
Trakasserier är ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med
någon av de sju diskrimineringsgrunderna.
Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet.
Om ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier
på sätt som avses i diskrimineringslagen gäller samma regler för skolpersonalens respektive
rektorns anmälningsskyldighet som när det gäller upplevd kränkande behandling.
Källor: 6 kapitlet 3 och 10 §§ skollagen och 1 kapitlet 4 § diskrimineringslagen.
Kränkande behandling och diskriminering under coronapandemin
Vad är viktigt att tänka på när det gäller kränkande behandling och diskriminering om skolan
bedriver fjärr- eller distansundervisning?
Om en skola bedriver fjärr- eller distansundervisning och elever sitter ensamma hemma
med datorn eller mobilen kan utsattheten för kränkningar på nätet öka. Därför är det viktigt
att skolan påminner och informerar eleverna om att samma regler för hur vi är mot
varandra gäller på internet som i verkliga livet. Det kan också vara nödvändigt att prata med
eleverna om att ha ett inkluderande förhållningssätt och att ingen ska hållas utanför,
exempelvis från olika chattforum.
Skolan måste precis som vanligt utreda när de får veta att en elev upplever att hen blivit
kränkt i samband med skolans verksamhet. Skolan måste också vidta åtgärder för att få slut
på kränkningar. För att lyckas med det är det av stor betydelse att skolans personal finns
med i de forum för kommunikation som är kopplade till utbildningen och som skolan tagit
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initiativ till, till exempel olika chattrådar. Skolans personal behöver också löpande förhöra
sig om hur eleverna upplever sin vardag.
Källor: 6 kapitlet 6-10 §§ skollagen.
Vem ansvarar för vad i arbetet mot kränkande behandling?
Det råder nolltolerans mot kränkande behandling i förskolan och skolan. För huvudmannen
och personalen finns det ett förbud mot att utsätta ett barn eller en elev för kränkande
behandling.
I alla verksamheter som lyder under skollagen ska det bedrivas ett målinriktat arbete för att
motverka kränkande behandling av barn och elever. Om ett barn eller en elev ändå blivit
utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten måste huvudmannen vidta
åtgärder för att få kränkningarna att upphöra och förhindra nya kränkningar.
Vilket ansvar har personalen och rektorn vid kränkande behandling, trakasserier och sexuella
trakasserier?
Förskollärare, lärare och annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev
anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten måste
anmäla det till rektorn. Rektorn måste i sin tur anmäla händelsen vidare till huvudmannen.
Personalens respektive rektorns skyldighet att anmäla gäller på samma sätt om ett barn
eller en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier på sätt som
avses i diskrimineringslagen. Skyldigheten att anmäla gäller oberoende av hur personalen
får reda på den upplevda kränkningen. Det kan till exempel handla om att ett barn eller en
elev berättar om en kränkning för någon i personalen eller att hen själv ser eller hör något
som kan vara en kränkning.
Inom annan pedagogisk verksamhet och fritidshem som inte är integrerade med en
skolenhet eller förskoleenhet ska huvudmannen utse vem personalen ska anmäla till.
Personalens skyldighet att anmäla gäller alla situationer där ett barn eller en elev upplever
sig ha blivit utsatt för kränkande behandling, trakasserier eller sexuella trakasserier i
samband med verksamheten. Personalen ska inte göra någon värdering av hur allvarlig en
händelse är innan de gör anmälan till rektorn. Rektorn ska i sin tur inte göra någon värdering
innan hen anmäler vidare till huvudmannen. Skolinspektionen har bedömt att skyldigheten
att anmäla gäller även om vårdnadshavare, barn eller elever inte vill att händelsen ska
anmälas till rektorn respektive huvudmannen.
Detta görs i Tomelilla kommun i ett system som heter Prorenata, anmälningarna skickas
från personal till rektor. Biträdande skolchef, representant för huvudmannen, meddelas
genom systemet att kränkningsanmälan kommit in och rapporterar detta varje månad
som anmälningsärende i familjenämnden.
Källor: 6 kapitlet 6-10 §§ skollagen och Skolinspektionens beslut 2015-09-28 med
diarienummer 41-2015:5666 samt Skolinspektionens beslut 2016-01-20 med diarienummer
41-2015:6325.
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Hur snabbt behöver personalen och rektorn anmäla upplevd kränkande behandling vidare?
En rektor som får reda på att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande
behandling i samband med förskolans eller skolans verksamhet är skyldig att anmäla det till
huvudmannen. Huvudmannen är sedan skyldig att skyndsamt utreda vad som hänt. Om
utredningen konstaterar kränkande behandling måste huvudmannen vidta de åtgärder som
skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden.
Rektorns skyldighet att anmäla upplevd kränkande behandling till huvudmannen är direkt
kopplad till huvudmannens skyldighet att skyndsamt utreda vad som hänt. Därför måste
även personalens anmälan till rektorn och rektorns vidareanmälan till huvudmannen göras
skyndsamt.
Skolinspektionen har i ett beslut bedömt att en rutin som innebar att rektorn månadsvis
rapporterade anmäld kränkande behandling till huvudmannen inte var tillräckligt
skyndsamt, eftersom detta förfarande innebar att det kunde gå upp till en månad innan
anmäld kränkande behandling kom till huvudmannens kännedom.
I Tomelilla kommun finns rutin där rektor efter inkommen anmälan startar utredning på
huvudmannens vägnar.
Källor: 6 kapitlet 10 § skollagen och Skolinspektionens beslut 2018-10-10 med diarienummer
42-2018:5136.

Vilka skyldigheter har huvudmannen när det gäller kränkande behandling?
Huvudmannen för en förskola, skola eller annan verksamhet som regleras i skollagen
ansvarar för att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete
för att motverka kränkande behandling av barn och elever. Det innebär att huvudmannen
ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever
utsätts för kränkande behandling. Huvudmannen ska också se till att det varje år upprättas
en plan mot kränkande behandling för varje verksamhet.

Om ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling är
huvudmannen skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna
kränkningarna. Om utredningen visar att kränkande behandling förekommit ska
huvudmannen vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande
behandling i framtiden.
I Tomelilla kommun finns rutin där rektor vidtar åtgärder om utredningen visar att ett
barn utsatts för kränkande behandling.
Det är förbjudet för huvudmannen att utsätta ett barn eller en elev för kränkande
behandling. Ett barn eller en elev får inte heller utsättas för repressalier på grund av att
barnet eller eleven har medverkat i en utredning om uppgivna kränkningar eller för att hen
anmält eller påtalat en upplevd kränkning.
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En huvudman som åsidosatt sina skyldigheter kan bli skyldig att betala skadestånd till barnet
eller eleven.
Huvudmannen har också en skyldighet att utreda upplevda trakasserier eller sexuella
trakasserier och i förekommande fall vidta skäliga åtgärder för att förhindra trakasserier i
framtiden. Detta regleras inte i skollagen, utan i diskrimineringslagen. På
Diskrimineringsombudsmannens webbplats finns mer information om detta.
Källor: 6 kapitlet 6–12 §§ skollagen och 2 kapitlet 7 § diskrimineringslagen (2008:567).
Hur snabbt ska huvudmannens utredning göras och vem ska genomföra utredningen?
När en anmälan om kränkande behandling har gjorts ska huvudmannen skyndsamt utreda
omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna. Det är inte närmare reglerat vad
”skyndsamt” innebär, hur själva utredningen ska gå till eller hur omfattande den behöver
vara. I förarbetena till bestämmelsen anges att utredningen bör ske så skyndsamt som
möjligt, men samtidigt med stor hänsyn till det barn eller den elev som utsatts för
kränkningen. Hur man närmare bör går till väga beror på förhållandena i det enskilda fallet. I
vissa situationer kan det vara tillräckligt att genom några få frågor få händelsen klarlagd.
Men en så enkel utredning kan, enligt förarbetena, bara anses tillräcklig om det framgår att
händelsen varit bagatellartad. I andra, mer komplicerade fall, kan det krävas en mer
långtgående och omfattande utredning.
Vem som ska genomföra utredningen anges inte skollagen. Huvudmannen ansvarar för att
en utredning görs, men det finns inget som hindrar att huvudmannen delegerar till
exempelvis rektor att sköta utredningen.
Källor: 6 kapitlet 10 § skollagen, proposition 2005/06:38 Trygghet, respekt och ansvar – om
förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever, sidan 140141 och Skolinspektionens beslut 2015-09-28 med diarienummer 41-2015:5666.
Vilket ansvar har förskolan eller skolan för att hantera kränkningar som inte sker i deras
verksamhet, men i samband med den? Till exempel i sociala medier?
Huvudmannen är skyldig att utreda alla situationer där ett barn eller en elev anser sig ha
blivit utsatt för kränkande behandling som huvudmannen får kännedom om, och som har
samband med verksamheten. Om utredningen visar att kränkande behandling förekommit
måste huvudmannen vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande
behandling i framtiden.
Skyldigheten att utreda och åtgärda kränkande behandling gäller även händelser som sker
utanför förskolans eller skolans område eller utanför skoltid, om det finns en koppling till
verksamheten i förskolan eller skolan. Det kan till exempel handla om sådant som händer på
vägen till eller från verksamheten, eller om nätkränkningar som äger rum på fritiden men
som får återverkningar på elevens skoltid. Om en kränkning har samband med
verksamheten är något som behöver bedömas från fall till fall.
Källor: 6 kapitlet 10 § skollagen och Skolinspektionens beslut 2019-05-14 med diarienummer
41-2018:9310 samt Skolinspektionens beslut 2020-10-15 med diarienummer SI 2019:3461.
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Ska skolan eller förskolan anmäla eller lämna information om kränkningar till andra
myndigheter, till exempel polisen eller socialtjänsten?
Om en elev, som exempelvis utsatt en annan elev för en kränkning, blir avstängd ska
socialnämnden informeras om skolans beslut om den avstängda eleven är under 18 år.
Personal i förskola och skola har också en viktig roll i att upptäcka när barn far illa eller när
det finns risk för det. När det finns en misstanke om att ett barn far illa har huvudmannen
och personalen i skolan eller förskolan en skyldighet att göra en anmälan till socialnämnden.
Med barn avses här alla barn och elever under 18 år.
Den enda situation när det utifrån skollagen finns en reglerad skyldighet för skolan att göra
en polisanmälan är om skolan har omhändertagit stöldgods, narkotika, dopningsmedel,
knivar och andra vapen eller hälsofarliga varor från en elev. Då ska rektorn snabbt anmäla
detta till polisen. I andra fall om en elev gör något som skulle kunna vara ett brott är det upp
till rektorn och annan skolpersonal att ta ställning till om en polisanmälan ska göras.
Källor: 5 kapitlet 16 och 21-23 §§ samt 29 kapitlet 13 § skollagen.
Vilken rätt till information har vårdnadshavare om deras barn har blivit utsatt för kränkande
behandling?
Ett barns vårdnadshavare har ansvar för barnets personliga förhållanden och för att barnet
får sina behov tillgodosedda. Skolan behöver informera om sådant som vårdnadshavaren
behöver veta för att kunna ta det ansvaret.
Enligt skollagen ska vårdnadshavare fortlöpande få information om barnets eller elevens
utveckling och skolgång. Det finns ingen bestämmelse i skollagen som reglerar exakt när
eller på vilket sätt vårdnadshavare ska få information om deras barn har blivit utsatt för
kränkande behandling, utan det är upp till förskolan eller skolan att ha rutiner för hur den
informationen ges. Om en skola eller huvudman vidtar disciplinära åtgärder mot en elev
som har utsatt en annan elev för kränkande behandling har vårdnadshavare till den eleven
rätt till information enligt förvaltningslagens bestämmelser om myndighetsutövning mot
enskilda.
Källor: 6 kapitlet 2 § föräldrabalken samt 3 kapitlet 3 § och 29 kapitlet 10 § skollagen.
Plan mot kränkande behandling
Vad ska planen mot kränkande behandling innehålla och hur ofta ska den följas upp?
Huvudmannen ska se till att det en gång per år, för varje särskild verksamhet, upprättas en
plan mot kränkande behandling. Det övergripande syftet med planen är att förebygga och
motverka kränkande behandling, och tanken är att planen ska vara ”levande” i den
meningen att den ständigt ska vara aktuell i verksamhetens dagliga arbete. För att planen
ska fungera på ett ändamålsenligt sätt är det, enligt förarbetena, viktigt att den utformas
utifrån verksamhetens egna behov.
Planen mot kränkande behandling ska dock alltid innehålla
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en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande
behandling av barn och elever
en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som verksamheten planerar att påbörja
eller genomföra under det kommande året
en redogörelse för hur åtgärderna i föregående års plan har genomförts.

Enligt förarbetena bör planen vidare innehålla rutiner för både akuta situationer och
uppföljande insatser, ansvarsfördelning samt hur händelser och åtgärder ska dokumenteras.
Barn och elever ska medverka i arbetet med att upprätta, följa upp och se över
verksamhetens plan mot kränkande behandling. Utformningen och omfattningen av
barnens eller elevernas deltagande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Även
vårdnadshavare bör, enligt uttalanden i förarbetena, göras delaktiga i detta arbete.
Detta kontrolleras i kvalitetsdialogerna där rektor redogör för hur planen upprättats och
vad den innehåller. Detta redovisas sedan till nämnden i denna kvalitetsrapport.
Källor: 6 kapitlet 8 § skollagen, 2 § förordning (2006:1083) om barns och elevers deltagande
i arbetet med en plan mot kränkande behandling och proposition 2005/06:38 Trygghet,
respekt och ansvar – om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av
barn och elever, sidorna 89 och 139.
Från Skolverket hemsida
Förskolans jämställdhetsuppdrag i läroplanen
Utbildningen i förskolan ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de
grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.
Som en del av de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna ingår
jämställhet. Alla som arbetar i förskolan ska därför arbeta aktivt för jämställdhet mellan kvinnor och
män, flickor och pojkar. Inget barn ska i förskolan bli utsatt för diskriminering på grund av kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsned-sättning, sexuell läggning eller ålder, hos barnet eller någon som barnet har
anknytning till, eller för annan kränkande behandling. Alla sådana tendenser ska förskolan motverka.
Att arbeta aktivt med jämställdhet innebär att förskolan behöver organisera utbildningen så att alla
barn får lika rättigheter och möjligheter. Hur förskolan organiserar utbildningen, hur blir barnen blir
bemötta och vilka möjligheter miljöerna skapar för barnen är bland annat sådant som påverkar
förskolans arbete med jämställdhet.

Skolans jämställdhetsuppdrag i skollagen och läroplanerna
I läroplanerna finns krav om att skolans verksamhet ska vila på demokratisk grund och att skolan ska
gynna människors lika värde och motverka könsmönster som begränsar elevernas lärande, val och
utveckling. Alla som arbetar i skolan ska bidra till att den präglas av jämställdhet och solidaritet
mellan människor.
Skolan och lärarna har i uppdrag att synliggöra olika uppfattningar om vad som är kvinnligt och
manligt. Eleverna ska utveckla sin förmåga att kritiskt granska könsmönster och få en förståelse för
hur de kan begränsa människors livsval och livsvillkor. Skolans mål är att alla som arbetar i skolan
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bidrar till att skolan präglas av jämställdhet och att eleverna tar avstånd från att människor utsätts
för diskriminering.
Eftersom utbildningens organisation påverkar elevernas uppfattning om vad som är kvinnligt och
manligt ska skolan enligt skrivningar i läroplanerna för de obligatoriska skolformerna organisera
utbildningen så att eleverna möts och arbetar tillsammans. Eleverna ska även få möjlighet att pröva
och utveckla sina förmågor och intressen med samma möjligheter och på lika villkor oberoende av
könstillhörighet.
Nuläge och bedömning
Normer och värden
Samtliga förskolor och skolor har uppdaterade planer mot kränkande behandling och rutin/process
för att hantera uppkomna ärenden. I dessa ingår att analysera nuläget med eleverna och i någon
mån vårdnadshavarna, vidta direkta åtgärder, men även främjande och förebyggande och följa upp
dessa. På förskolorna förekommer kränkande behandling sällan, pedagogerna är nära barnen och
vägleder dem under lek och aktiviteter. På de flesta skolorna fungerar arbetet väl men vid någon
skola finns det delar av processen som inte dokumenteras i tillräcklig grad. Där finns dock ett stort
förebyggande arbete. Det händer även att vårdnadshavare inte meddelas i den grad de önskar.
De mönster som uppmärksammats är att elever med stora särskilda behov ibland genererar många
kränkningsanmälningar.
Någon skola har identifierat ett behov av kompetenshöjande åtgärder gällande HBTQI -

homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter och
intersexpersoner för att säkerställa att inte någon diskrimineras eller blir kränkta. Någon
skola har även uppmärksammat kränkningar på sociala medier som ett område de behöver
arbeta med.

Jämställdhet
Förskola
Förskolan upplever inte att det är svårt för barn att kunna vara sig själva och göra egna val. Att alla
har en plats i gruppen trots olikheter i bakgrund, förmågor eller kön tränas dagligen. Ibland finns det
motstånd hos vårdnadshavare kring barnens val.
Skola
I skolan syns en brist på jämställdhet bland annat i acceptansen av pojkars normbrytande beteende,
flickors otrygghet och pojkars lägre skolresultat. Skolan upplever också att det finns en större
acceptans för flickor som gör könsbrytande val än för pojkar. I samverkan mellan IFO och BoU har

detta lyfts och kommer att arbetas vidare med för att nå vårdnadshavare. Skolorna har
börjat uppmärksamma och diskutera skillnaden mellan flickors och pojkars resultat och vilka
åtgärder som skulle kunna vara framgångsrika. I ett längre perspektiv finns det en risk för en
kommun där pojkar misslyckas i skolan och stannar kvar och flickor tar sig vidare för att studera och
flyttar.
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Utvecklingsområden
Förskolan fortsätter sitt arbete och bjuder in vårdnadshavare i detta. Skolan fortsätter
anpassa lärmiljön och arbetet med att skapa goda relationer mellan elev-lärare, samt elevelev för att minska kränkningarna som uppstår i samband med elever i behov av stor särskilt
stöd. Varje enhet har egna åtgärder som är unika för deras situation som finns med i planen
mot kränkande behandling. På övergripande nivå tas steg för gemensamma insatser av IFO
och skola för att långsiktigt komma tillrätta med skillnaderna mellan pojkar och flickor.

Övergång och samverkan
Nuläge och bedömning
Barn- och elevhälsan har tillsammans med förskolan och skolan arbetat fram nya rutiner för
överlämning mellan förskola och förskoleklass. Samtliga upplever att dessa fungerar väldigt väl.
Övergången mellan åk 6 och 7 har fungerat sämre, även arbete med övergången åk 3 till 4 upplevs
ibland problematisk, särskilt på de större skolorna.

Utvecklingsområden
Det finns ett behov av nya rutiner för övergången åk 6 till 7 i samarbete med Barn- och elevhälsan
och åk 3 till 4 på de enheter som identifierat detta som ett bekymmer. På längre sikt finns behov att
titta på övergången åk 9 till gymnasiet.
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Familjenämnden

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

Diarienummer: FN 2021/3
Datum 28 oktober 2021

Anmälningsärenden 2021-11-26
Förvaltningens förslag till beslut

Familjenämnden beslutar godkänna informationen och lägger densamma till
handlingarna.

Ärendebeskrivning

Anmälningsärenden till familjenämnden den 26 november 2021.


Anmälda upplevda kränkningar oktober 2021



Beslut om avslutat ärende, Lärkans förskola, dnr SI 2021:6529.



Yttrande Lärkans förskola.



Begäran om yttrande, Lärkans förskola.



Kf § 120/2021 Nämndstruktur i Tomelilla kommun mandatperioden 20232026.



Kf § 119/2021 Reglemente för ekonomistyrning, resultatutjämningsreserv
och god ekonomisk hushållning.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Therese Stendahl, 2021-10-28.
Anmälda upplevda kränkningar oktober 2021, handlingsid: Fn 2021.3790.
Beslut om avslutat ärende, Lärkans förskola, dnr SI 2021:6529, handlingsid: Fn
2021.3663.

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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Yttrande Lärkans förskola, handlingsid: Fn 2021.3513.
Begäran om yttrande, Lärkans förskola, handlingsid: Fn 2021.3774.
Kf § 120/2021 Nämndstruktur i Tomelilla kommun mandatperioden 2023-2026,
handlingsid: Fn 2021.3642.
Kf § 119/2021 Reglemente för ekonomistyrning, resultatutjämningsreserv och god
ekonomisk hushållning, handlingsid: Fn 2021.3641.
Familjenämnden centralt/övergripande

Therese Stendahl
Nämndsekreterare

2 (2)
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Elev
pojke
pojke
pojke
pojke
pojke
pojke
pojke
pojke
pojke
pojke
flicka
pojke
pojke
pojke
pojke
pojke
pojke
pojke
flicka
flicka
pojke
pojke
pojke
flicka
pojke
pojke
pojke
pojke

Datum
2021-10-29
2021-10-29
2021-10-29
2021-10-29
2021-10-29
2021-10-22
2021-10-21
2021-10-21
2021-10-19
2021-10-13
2021-10-12
2021-10-12
2021-10-12
2021-10-12
2021-10-12
2021-10-12
2021-10-12
2021-10-12
2021-10-12
2021-10-12
2021-10-12
2021-10-22
2021-10-22
2021-10-07
2021-10-29
2021-10-29
2021-10-04
2021-10-04

Skapat av
Rektor Tina Bjerström
Rektor Tina Bjerström
Rektor Tina Bjerström
Rektor Tina Bjerström
Rektor Tina Bjerström
Rektor Tina Bjerström
Rektor Tina Bjerström
Rektor Tina Bjerström
Rektor Tina Bjerström
Rektor Tina Bjerström
Rektor Tina Bjerström
Rektor Tina Bjerström
Rektor Tina Bjerström
Rektor Tina Bjerström
Rektor Tina Bjerström
Rektor Tina Bjerström
Rektor Tina Bjerström
Rektor Tina Bjerström
Rektor Tina Bjerström
Rektor Tina Bjerström
Rektor Tina Bjerström
Rektor Roger Dehlén
Rektor Roger Dehlén
Rektor Roger Dehlén
Rektor Gunilla Djerf
Rektor Gunilla Djerf
Rektor Gunilla Djerf
Rektor Gunilla Djerf

Skola
Byavång
Byavång
Byavång
Byavång
Byavång
Byavång
Byavång
Byavång
Byavång
Byavång
Byavång
Byavång
Byavång
Byavång
Byavång
Byavång
Byavång
Byavång
Byavång
Byavång
Byavång
Lindesborg
Lindesborg
Lindesborg
Odenslund
Odenslund
Odenslund
Smedstorp

170

Klass
Bya 5B (2021/2022)
Bya 5A (2021/2022)
Bya 5B (2021/2022)
Bya 5B (2021/2022)
Bya 5B (2021/2022)
Bya 5B (2021/2022)
Bya 3A (2021/2022)
Bya 5B (2021/2022)
Bya 5A (2021/2022)
Bya 0A (2021/2022)
Bya 4A (2021/2022)
Bya 3A (2021/2022)
Bya 5A (2021/2022)
Bya 2A (2021/2022)
Bya 2A (2021/2022)
Bya 5A (2021/2022)
Bya 5B (2021/2022)
Bya 5A (2021/2022)
Bya 4A (2021/2022)
Bya 4A (2021/2022)
Bya 5B (2021/2022)
Li 4B (2021/2022)
Li 1A (2021/2022)
Li 4A (2021/2022)
Ode 3 (2021/2022)
Ode 5 (2021/2022)
Ode 3 (2021/2022)
Sme 6 (2021/2022)
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
25 oktober 2021

Kf § 120

Dnr KS 2020/145

Nämndstruktur i Tomelilla kommun
mandatperioden 2023-2026
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att för mandatperioden 2023-2026 behålla nuvarande
nämndsordning gällande familjenämnden och vård- och omsorgsnämnden med den
ändringen att familjenämnden får ett renodlat myndighetsutskott och ett
arbetsutskott.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslöt den 14 december 2020 att tillsätta en särskild beredning
för organisations- och arvodesfrågor. Beredningen har vid fem tillfällen diskuterat
vilken nämndstruktur som Tomelilla kommun ska ha mandatperioden 2023-2026.
Frågan om familjenämnden och vård och omsorgsnämnden ska vara kvar i
nuvarande form eller förändras till en socialnämnd och en utbildningsnämnd har
diskuterats flitigt. Ungefär halva beredningen vill behålla nuvarande nämnder men
göra om familjenämndens utskott till ett renodlat myndighetsutskott och ett
arbetsutskott. Andra halvan av beredningen vill förändra till en socialnämnd och en
utbildningsnämnd, med ett myndighetsutskott och ett arbetsutskott under
socialnämnden och ett arbetsutskott under utbildningsnämnden. Samtliga nämnder
med 7+7 och samtliga utskott med 3+3.
För att det vidare arbetet med nämndernas reglemente och arvodesreglementet ska
kunna komma vidare så behöver nämndstrukturen för nästa mandatperiod slås fast.
Ekonomiska konsekvenser
En förändring till socialnämnd och utbildningsnämnd ger inga märkbara ekonomiska
konsekvenser. Möjligtvis viss besparing av arbetstid eftersom socialchefen enbart
behöver närvara vid en nämnd och två utskott istället för två nämnder och tre
utskott idag.

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
25 oktober 2021

§ 120 forts.
Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet påverkar barn nämnvärt. Visserligen kan det
diskuteras om en renodlad utbildningsnämnd kan inverka positivt på skolresultaten,
men det kan också hävdas att en gemensam familjenämnd med både individ och
familjeärenden och skolan under samma nämnd kan förbättra möjligheterna för barn
och familjer i behov av stöd. Vilket som ska anses vara rätt eller fel är snarast en
partipolitisk fråga att avgöra som förvaltningen avhåller sig från.
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att nämndstrukturen påverkar miljön.
Uppföljning
Nämndsorganisationen beslutas inför varje mandatperiod.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att för mandatperioden 2023-2026 behålla nuvarande
nämndsordning gällande familjenämnden och vård- och omsorgsnämnden med den
ändringen att familjenämnden får ett renodlat myndighetsutskott och ett
arbetsutskott.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen § 109/2021, handlingsid: Ks 2021.3451.

Tidigare behandling

Organisations- och arvodesberedningens § 7/2021:
Organisations- och arvodesberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta
följande ändring i nämndstruktur för Tomelilla kommun mandatperioden 2023-2026:
Nuvarande familjenämnd och vård och omsorgsnämnd läggs ner och istället bildas
en socialnämnd (nuvarande vård och omsorgsnämnd samt individ- och familjedelen
av nuvarande familjenämnden) med ett arbetsutskott och ett myndighetsutskott, samt
en utbildningsnämnd med ett arbetsutskott. 7 ledamöter och 7 ersättare i varje
nämnd samt 3 ledamöter och 3 ersättare i varje utskott.

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
25 oktober 2021

§ 120 forts.
Övriga mindre förändringar kommer att behandlas i fullmäktige i samband med varje
nämnds reglemente.
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 133/2021:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lämna ärendet till kommunstyrelsen utan
förslag på beslut.
Kommunstyrelsen § 109/2021:
Kommunfullmäktige beslutar att för mandatperioden 2023-2026 behålla nuvarande
nämndsordning gällande familjenämnden och vård- och omsorgsnämnden med den
ändringen att familjenämnden får ett renodlat myndighetsutskott och ett
arbetsutskott.

Förslag till beslut under sammanträdet

Sara Anheden (S) med flera yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Per-Martin Svensson (M) med flera yrkar bifall till organisations- och
arvodesberedningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Votering begärs och följande beslutsordning fastställs:
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag till beslut.
Nej-röst för organisations- och arvodesberedningens förslag till beslut.

Omröstning

Med 22 ja-röster mot 16 nej-röster och två som avstår beslutar kommunfullmäktige
enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ja-röster: Leif Sandberg (C), Bengt Högborg (C), Christian Björkqvist (C), Charlotte
Rosdala (C), Fatlum Avdullahu (C), Anette Thoresson (C), Anders Larsson (C),
Gunvor Olsson (C), Carina Persson (L), Sara Anheden (S), Torgny Larsson (S), Ida
Bornlykke (S), Axel Olsson (S), Tina Bergström-Darrell (S), Anders Throbäck (S),
Inger Åbonde (S), Peter Boström (S), Anne-Maj Råberg (S), Helén Bladh (S), Mona
Nihlén (V), Linda Ekelund (V) och Solveig Falk (MP).
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§ 120 forts.
Nej-röster: Per-Martin Svensson (M), Sander Dijkstra (M), Marianne Åkerblad (M),
Bertil Fredlund (M), Emil Ekstrand (M), Margith Svensson (M), Bo Herou (KD), Per
Gustafsson (SD), Birger Hörberger (SD), Per-Olof Örnsved (SD), Zofia Prokopczyk
(SD), Kent Olofsson (SD), Tina Malm (SD), Jan Gustafsson (SD), Thony Blomgren
(SD) och Kent Gustafsson (SD).
Avstår: Ewa Carnbrand (M) och Kenneth Strömbeck (M).
_________
Beslutet skickas till:
Familjenämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Organisations- och arvodesberedningen
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Kf § 119

Dnr KS 2018/235

Reglemente för ekonomistyrning,
resultatutjämningsreserv och god
ekonomisk hushållning
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avvika från reglemente för ekonomistyrning,
resultatutjämningsreserv och god hushållning som stadgar att nämndernas budgetar
ska antas senast den 30 september.
Med anledning av den osäkerhet som råder i samhällsekonomin och kommande
höstproposition och dess konsekvenser på kommunens ekonomi beslutar
kommunfullmäktige att nämndernas internbudgetar för år 2022 ska fastställas senast
den 30 november 2021.

Ärendebeskrivning

Sveriges kommuner och landsting har i sin senaste prognos pekat på en snabbare
ökning av skatteunderlagstillväxt under 2021 än tidigare prognoser men en svagare
utveckling kommande år än tidigare beräkningar. Förändringen bedöms i detta skede
inte påverka skatteintäkterna i någon större utsträckning. Däremot så signaleras det
om ett reformutrymme på totalt 74 miljarder i kommandet höstbudget och i
dagsläget är det okänt hur mycket som kommer att tillfalla den kommunala budgeten.
I kommunens reglemente för ekonomistyrning, resultatutjämningsreserv och god
ekonomisk hushållning stadgas att nämndernas internbudgetar ska antas senast den
30 september. Med tanke på den kommande budgetpropositionen och dess
eventuella konsekvenser för kommunens ekonomi bedöms förutsättningarna för
nämnderna att anta en genomarbetad internbudget i september som svår. Med tanke
på att några större besparingskrav inte finns i de av kommunfullmäktige fastställda
nämndsramarna bedöms förutsättningarna att temporärt flytta tidpunkten för
beslutande av internbudgeten för nämnderna flyttas till att senast den 30 november
2021 som goda.
Ekonomiska konsekvenser
Utifrån den ekonomiska osäkerheten framförallt i form av budgetpropositionen och
dess beslut bedöms möjligheterna att få bättre underlag till internbudgetarna för
kommande års verksamhet med en senarelagd beslutsprocess.
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§ 119 forts.
Barnperspektivet
Utifrån osäkerheten angående satsningar inom barn- och ungdomsverksamhet i
budgetpropositionens innehåll bedöms möjligheterna att få bättre underlag till
internbudgetarna för kommande års verksamhet öka med en senarelagd
beslutsprocess.
Miljöperspektivet
Utifrån osäkerheten angående satsningar inom miljöverksamheten i
budgetpropositionens innehåll bedöms möjligheterna att få bättre underlag till
internbudgetarna för kommande års verksamhet öka med en senarelagd
beslutsprocess.
Uppföljning
Uppföljning av budgeten för 2022 sker i tre gånger per år, tertial 1, tertial 2 (tillika
delårsbokslut) samt årsbokslut.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att avvika från reglemente för ekonomistyrning,
resultatutjämningsreserv och god hushållning som stadgar att nämndernas budgetar
ska antas senast den 30 september.
Med anledning av den osäkerhet som råder i samhällsekonomin och kommande
höstproposition och dess konsekvenser på kommunens ekonomi beslutar
kommunfullmäktige att nämndernas internbudgetar för år 2022 ska fastställas senast
den 30 november 2021.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen § 106/2021, handlingsid: Ks 2021.3448.

Tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 165/2021:
Kommunfullmäktige beslutar att avvika från reglemente för ekonomistyrning,
resultatutjämningsreserv och god hushållning som stadgar att nämndernas budgetar
ska antas senast den 30 september.
Med anledning av den osäkerhet som råder i samhällsekonomin och kommande
höstproposition och dess konsekvenser på kommunens ekonomi beslutar
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§ 119 forts.
kommunfullmäktige att nämndernas internbudgetar för år 2022 ska fastställas senast
den 30 november 2021.
Kommunstyrelsen § 106/2021:
Kommunfullmäktige beslutar att avvika från reglemente för ekonomistyrning,
resultatutjämningsreserv och god hushållning som stadgar att nämndernas budgetar
ska antas senast den 30 september.
Med anledning av den osäkerhet som råder i samhällsekonomin och kommande
höstproposition och dess konsekvenser på kommunens ekonomi beslutar
kommunfullmäktige att nämndernas internbudgetar för år 2022 ska fastställas senast
den 30 november 2021.
_________
Beslutet skickas till:
Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Byggnadsnämnden
Familjenämnden
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Överförmyndarnämnden
Socialchef Camilla Andersson
Skolchef Johan Holmqvist
Enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
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Fnifu § 166

Redovisning av anmälningsärende
oktober 2021
Familjenämndens individ- och familjeutskotts
beslut

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

Ärendebeskrivning

Placeringar av barn och unga oktober 2021
Plats

Kostnad/mån

Placerings

Placerings

start

avslut

Pojke

Forsane
akutboende

123 750:-

2021-05-12

Flicka

SIS Ryds Brunn 257 300:-

2021-07-13

Pojke

Almaröd AB

2021-03-01

58 900:-

2021-10-15

Extern Öppenvård
Kön
Pojke

Plats
Hassela
Mentorskap

Kostnad/mån
16 080:-
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Vuxen placering
Kön
Kvinna

Kvinna

Plats

Kostnad/

Placerings

Placerings

mån

start

avslut
2021-06-03

SIS Örebro
(sep)

50 410:-

2021-05-21

Björkviks
vårdhem

83 760:-

2021-09-07

SIS Örebro
(okt)

20 770:_

2021-05-21

Björkviks
vårdhem (okt)

108 190:-

2021-09-07

14 175:-

2021-09-24

Ramlösa social
utveckling

(sept)
62 775:(okt)

Statistik fattade beslut juli 2021 – oktober 2021 Barn och Familj
Beslut

Juli

Augusti

Startade utredningar

15

7

7

19

Avslutade utredningar
med insats

5

1

2

1

Avslutade utredningar
utan insats

4

1

2

0

Förlängd utredningstid
11:2

0

0

1

0

Uppföljning utredning
11 kap § 4 a SoL

2

1

0

0

Nerlagda utredningar

0

0

0

0
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Övervägande om
fortsatt vård 6 kap 8 §
SoL

5

0

3

3

Vård enligt LVU

1

2

0

1

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

0

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

1

2

0

0

Placering i
akuthem/HVB-hem
enligt LVU

0

0

0

0

Placering SIS enligt

1

0

0

0

9

4

6

10

LVU
Beviljat strukturerat
öppenvårdsprogram

Statistik fattade beslut SoL och LVM perioden
Juli 2021 – oktober 2021
Beslutstyp
Lex Sarah

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

0

0

0

0

14

17

9

17

Ekonomiskt bistånd
Utr. Ek bistånd enl 11 kap 1 § SoL
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Avsluta utr. Ek bistånd

8

5

10

14

Lägga ner utr. Ek bistånd

2

3

2

0

Försörjningsstöd 4 kap 1 § SoL

115

93

97

92

Livsföring övrigt 4 kap 1 § SoL

60

49

59

48

0

5

8

14

70

55

52

52

Överklagan rätt tid

2

2

4

3

Överklagan avvisas

0

0

0

0

Yttrande över överklagat beslut

3

1

4

4

Ändring överklagat beslut

0

1

0

0

Utredning 11:1 ansökan

1

1

0

2

Avsluta utredning

1

1

0

0

Lägga ner utredning

0

0

0

0

Öppenvård familjefrid

0

0

0

2

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

0

0

0

0

Avsluta utredning

0

1

0

0

Utredning yttrande/upplysning

0

0

1

0

Avsluta utredning – avslag

0

0

0

0

Inleda utredning 7 § LVM

1

0

0

1

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

Arbetsförberedande
Avslag 4:1 SoL

Familjefrid

Vuxenenheten
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Placering LVM hem 25 §

0

0

0

0

Placering HVB hem 27 §

0

0

1

0

Placering HVB hem - missbruk

0

0

0

0

Placering HVB hem – övriga vuxna

0

0

0

0

Yttrande körkortsförordning 3:8

0

0

0

0

Yttrande körkortsförordningen 5:2

1

0

0

0

Öppenvård vuxen

0

1

1

0

Avslag öppenvård

0

0

0

0

Överklagan

0

0

0

0

Avslag öppenvård

0

0

0

0

Överklagan

0

0

0

0

Överklagan avvisas

0

0

0

0

Yttrande överklagat beslut

0

0

0

0

Ändring av överklagat beslut

0

0

0

0

Inleda utredning 11 kap 1 § SoL

3

0

6

3

Avsluta utredning

5

0

2

8

Avslag 4:1

3

1

0

0

Bostadskontrakt

Överklagan rätt tid

0

0

0

0

Ändring av överklagat beslut

0

0

0

0

Delegationsbeslut
Inga delegationsbeslut i oktober 2021
Domar och beslut, september och oktober 2021
Meddelande från Hovrätten över Skåne och Blekinge om att dom vunnit laga kraft.
Mål nr. T 2195-2.
Handlingsid. Fn. 2021.3130
Avgörande om överflyttande om vårdnad. Hovrätten avvisar överklagan och domen
vinner laga kraft den 21 september 2021.
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Meddelande om dom från Ystad Tingsrätt den 24 september 2021. Mål nr. T 202-21
Handlingsid. Fn. 2021.3155
Dom angående äktenskapsskillnad och avgörande om barnets boende samt umgänge,
Tingsrätten dömer till äktenskapsskillnad och att barnet är boende hos modern och
umgänge enligt uppgjord plan. Fortsatt gemensam vårdnad.
Meddelande om dom från Kammarrätten i Göteborg den 24 september 2021. Mål
nr. 4958-21.
Handlingsid. Fn. 2021.3310
Dom meddelad angående överklagat beslut om beredande av vård av unga.
Kammarrätten avslår överklagan.
Meddelande om dom från Ystad Tingsrätt den 30 september 2021. Mål nr. T11-21
Handlingsid. Fn. 2021.3173
Dom meddelad, Tingsrätten dömer till äktenskapsskillnad mellan parterna och att
modern ska ha ensam vårdnad om barnen.
Meddelande om dom från Hovrätten över Skåne och Blekinge den 4 oktober 2021.
Mål nr. B 1704-21.
Handlingsid. Fn. 2021.3219.
Dom meddelad angående olovlig körning, Hovrätten ändrar Tingsrättens domslut på
så sätt att hovrätten bestämmer antalet dagsböter till 30.
Meddelande om dom från Blekinge Tingsrätt den 6 oktober 2021. Mål nr. T 721-20.
Handlingsid. 2021.3288
Dom meddelad angående vårdnad om barn. Tingsrätten dömer om ensam vårdnad
till fadern.
Meddelande om dom från Förvaltningsrätten i Malmö den 15 oktober 2021. Mål nr.
4631-21.
Handlingsid. Fn. 2021.3408
Dom meddelad angående överklagat beslut gällande bistånd enligt socialtjänstlagen.
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
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Meddelande om dom från Förvaltningsrätten i Malmö den 21 oktober 2021. Mål nr.
9168-20
Handlingsid. Fn. 2021.3500
Dom meddelad gällande överklagat beslut om statlig ersättning från
migrationsverket. Förvaltningsrätten bifaller överklagandet till viss del och avslår
överklagandet i övrigt.
Meddelande om dom från Förvaltningsrätten i Malmö den 21 oktober 2021. Mål nr.
11188-21
Handlingsid. Fn. 2021.3435
Dom meddelad angående överklagat beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen.
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Meddelande om dom från Förvaltningsrätten i Malmö den 26 oktober 2021. Mål nr.
8544-21.
Handlingsid. Fn. 2021.3504
Dom meddelad gällande överklagat beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen.
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Förvaltningens förslag till beslut

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse administratör, Zenitha Thulin, handlingsid: Fn 2021.3614.
Placeringar oktober 2021, handlingsid: Fn 2021.3613.
Familjehem oktober 2021, handlingsid: Fn 2021.3612.
Dom nr T 2195-21 har vunnit laga kraft, överflyttande av vårdnad, handlingsid: Fn
2021.3130.
Dom i mål nummer T 202-21 -äktenskapsskillnad, handlingsid: Fn 2021.3155.
Dom i mål nr. 4958-21, handlingsid: Fn 2021.3310.
Domslut gällande mål nummer T11-21, äktenskapsskillnad, handlingsid: Fn
2021.3173.
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Dom i mål 1704-21, överklagat mål nr 544-21 från Ystads tingsrätt, grov olovlig
körning, handlingsid: Fn 2021.3219.
Beslut - Dom i mål nr T 721-21 - avseende vårdnaden av barn, handlingsid: Fn
2021.3288.
Dom i överklagat beslut, bistånd enligt socialtjänstlagen. Mål nr 4631-21. -Avslag,
handlingsid: Fn 2021.3408.
Dom i mål 9168-20 & 9180-20 avseende statlig ersättning för insatser för vissa
utlänningar, ersättningsförordningen, delvis bifall, handlingsid: Fn 2021.3500.
Dom i mål 11188-21 avseende bistånd, avslag, handlingsid: Fn 2021.3435.
Dom i mål 8544-21 avseende bistånd, avslag, handlingsid: Fn 2021.3504.
_________

Beslutet skickas till:
Familjenämnden
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Fnifu § 167

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

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

Ärendebeskrivning

Redovisning av kostnader och statistik för oktober 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 2021.3616.
Redovisning, administratörer Jenny Delfin och Camilla Ohlsson, handlingsid: Fn
2021.3615.
_________

Beslutet skickas till:
Familjenämnden
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Antalet inkomna löpande ansökningar under år 2020
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Antalet inkomna löpande ansökningar under år 2021
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ansökningar
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Cirka 82 % sökande digitalt.
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De vanligaste orsakskoderna under jan – okt 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 - okt 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
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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 insatser på AME
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Remitterar nu även deltagare som har en planering parallellt med AF (krom – företag). Detta för att vi ska kunna ges möjlighet att arbeta med fler parallella insatser.
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Avslutsorsaker avseende unika insatser på AME
under jan - okt
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Ska se över denna statistik då det inte överensstämmer riktigt med verkligheten. Har fler personer som gått ut i egen anställning, än vad som ses ovan.
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Antal pågående familjefridsärenden

Antal unika
ärende

14

12

10

8

6

4

2

0
januari

februari

mars

april

maj

juni
2019

juli

2020

augusti

september oktober

november december

2021

Ökad förmåga att möte behoven på i kommunens regi genom internetbaserat arbete våld i nära relation: IVIN – som medarbetare gått
utbildning i.
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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
7 uppdrag är skickade till familjevåldsenheten under perioden
jan – okt 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
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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 – okt till en kostnad om 778 130 kr

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

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

Antal pågående ärenden inom missbruk
och psykisk ohälsa under jan – okt
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Vuxenenheten öppenvård
14 uppdrag är skickade till vuxenenheten under perioden
jan – okt 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 - okt
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Anmälningar 0-17 år har minskat 2021, med viss risk för att vi får en markant
ökning längre fram i år när restriktionerna minskat och problem blir synligare igen.
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Avslutsorsaker avseende förhandsbedömningar
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De vanligaste orsakskoderna under jan - okt år 2020
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De vanligaste orsakskoderna under jan – okt år 2021
Antal unika anmälningar
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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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Antal placeringar på HVB / SIS
månadsvis 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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De placeringar som väl görs på HVB/SIS är mycket komplexa och resurskrävande då
alla former av annan vård inte har fungerat

2021-11-02

31

220

Familjerätt
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Antal beslutsdatum inom familjerätt under perioden jan - okt
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Balder
Öppenvården
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Antal uppdrag på öppenvårdsenheten (Balder)
under jan - okt
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Antal frivilliga insatser på öppenvårdsenheten
under jan - okt
Antal unika
insatser
70
60
50
40
30
20
10
0
Rådgivning

Samarbetssamtal

2019

2020

2021

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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