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NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSPROTOKOLL

För Familjenämnden (2019-2022)

Sammanträdesdag: Antal närvarande ledamöter:

                 1                               2

Nr    Namn Parti Närv Ja Nej Av-
står

Ja Nej Av-
står

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

ERSÄTTARE

Nr    Namn Parti Närv Ja Nej Av-
står

Ja Nej Av-
står

1     Sven Gunnarsson C
2 Roger Persson S
3     Kent Gustafsson SD
4     Chris Persson M
5     Robert Buhre S
6     Janet ten Have M
7     Per Gustafsson SD
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tomelilla.se 
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

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

Familjenämnden

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

Diarienummer: FN 2021/2

Datum 23 november 2021

Dialoger och informationsärenden 2021-
12-17

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

Ärendebeskrivning
Kvalitetsutvecklare Daniel Nilsen informerar om individ- och familjeverksamheten, 
samt;

 Brukarundersökning

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

 Covid-19

 Busskort till gymnasieelever hela dygnet

 Information kring skollokaler

 Föreningsbidrag 2021

Familjenämnden informeras om förvaltningens årshjul 2022.
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2 (2)

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Therese Stendahl, 2021-12-10.

Årshjul 2022 för familjenämnden, handlingsid: Fn 2021.3930.

Lokalutredning, volymer och frågeställningar, handlingsid: Fn 2021.4047. 

Familjenämnden centralt/övergripande

Therese Stendahl

Nämndsekreterare
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Årshjul 2022: Familjenämnden

Januari
Beslutsattestanter 2022.

Verksamhetsplan IFO.
Remiss - medborgardialog.
BoU Kvalitetsuppföljning 
(ansvar, inflytande samt 

samverkan med hemmen).
Föreningsbidrag.

Februari

Mars
Årsbokslut 2021 inkl. uppföljning mål och 

intern kontrollplan.
Kvalitetsberättelse IFO.

Särskilt uppdrag från Kf – förebyggande 
arbete polis.

BoU verksamhetsplan.
Kort utvärdering betyg ht 21 (dialog).

Rapport kö till förskolan (dialog).

Maj
Delårsrapport (jan-april) inkl. uppföljning av 

politiska mål och intern kontrollplan.
Yttrande gällande planeringsförutsättningar 

för budget 2023 med plan för 2024-2025.
Taxor och avgifter 2023.

April
 Måldag - mål 2023.

Redovisning brukarenkät IFO.
Barn- och elevhälsans 

verksamhetsberättelse gällande 
medicinsk och psykologiskinsats.

Kvalitetsuppföljning (SYV, betyg och 
bedömning samt digitalisering).

Juni
Kvalitetsuppföljning (rektors ansvar, 

analys av klagomål och 
skolinspektionsärenden).

Tillsyn fristående förskolor. 
Juli

Fnifu vid behov

Augusti
Kvalitetsuppföljning (kunskaper, 

utveckling och lärande i skolan och 
förskolan samt omsorg i förskolan).

September
Delårsrapport 2 (Jan-Aug) inkl. uppföljning mål 

och intern kontrollplan.

Oktober
Kvalitetsuppföljning IFO.

Rapport kö till förskola (dialog).
Elever i gymnasieskolan, var finns 

de, vilka trender finns.

November
Sammanträdesplan 2023.

Bruttolista/dialog intern kontrollplan 
BoU/IFO.

Läsårstider.
Kvalitetsuppföljning (normer och värden, 

jämställdhet (kränkningar), samverkan och 
övergångar.

Uppföljning av privata utförare 2022.
Plan för uppföljning av privata utförare 2023.

December
Årshjul 2023.

Nulägeskarta IFO.
Intern kontrollplan.

Plan för kvalitetsuppföljning.
Statistik från gymnasiet 

(genomströmning), grundskola, 
förskola (barn/ tjänst) från Kolada.

Beslutsattestanter 2023.
Diskussion internbudget 2023.

Anmälningsärenden
Redovisning av delegeringsbeslut

Inkomna domar
Inkomna handlingar av vikt
Statistik och kostnader IFO
Anmälda kränkningar BoU

Skolinspektionsärenden BoU
Ekonomisk uppföljning
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2021

Skollokaler - tätorten -
Tomelilla kommun
UNDERLAG OCH FRÅGESTÄLLNINGAR
JOHAN HOLMQVIST
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Lokalutredning, centralorten Tomelilla kommun

Föreliggande utredning avseende lokalfrågan (skollokaler) redogör för olika bakgrundsfaktorer 
och frågeställningar kopplade till Tomelilla kommuns skolorganisation och behov av upprustning 
av skollokaler. Utredningen behandlar kommande (uppskattade) elevvolymer och ställer upp ett 
par strategiskt viktiga frågor, vilka bör besvaras vid beslut om skollokaler i tätorten.

Bakgrund
Tomelilla kommun har för närvarande sex kommunala skolor, fem f-6 skolor, varav två i 
tätorten, Byavångsskolan och Lindesborgsskolan. Kommunens enda högstadieskola, 
Kastanjeskolan är också placerad i Tomelilla tätort. Vid ett flertal tillfällen under de senaste åren 
har olika skolutredningar genomförts för att skapa underlag för nödvändiga investeringar i 
skolbyggnader och då främst kopplat till behov i Tomelilla tätort. Vid dessa utredningar har olika 
förslag tagits fram för hur skolorna bör organiseras i tätorten och vilka konsekvenser som detta 
skapar avseende utformning av lokaler, exempelvis i form av investeringar ny-eller 
ombyggnationer. I början av 2020 fastslog familjenämnden att Tomelilla fortsatt organiserar sina 
skolor i fem f-6 skolor, varav två i tätorten och en 7–9 skola med tillägget; ” Då ett antal 
skolutredningar gjorts tidigare har ett vänteläge uppstått där nödvändiga upprustningar och 
anpassningar har fått stå tillbaka. Ett beslut behövs för att vänteläget ska upphöra och 
nödvändiga arbeten startas, vilket inleds med en behovsinventering. Det finns sedan tidigare 
framtagna underlag för utbyte/renovering av viss teknisk installation (ventilation).” Inför beslut 
om investeringar/budget 2022 lyfte familjenämnden behov av ytterligare insatser gällande 
Lindesborgsskolan och det avsattes cirka 8 miljoner i 2022: års investeringsbudget för 
projekteringskostnader/framtagande av upphandlingsunderlag för ny alternativt ombyggnad av 
F-6 skola.

Teknisk status/utredning Lindesborgsskolan, våren 2021 (mars/april)
Som en konsekvens av familjenämndens beslut i början av 2020 beslutade kommunfullmäktige i 
sitt investeringsbeslut inför 2021 att totalt 2 miljoner skulle avsättas under 2021 för att utreda 
Lindesborgsskolans status. Utredningen kom att färdigställas våren 2021 med följande 
frågeställning och problembeskrivning:

”- Har skolan de förutsättningar som krävs att det är försvarbart att renovera till invändig
   standard i mycket jämförbar med nybyggd skola?
- Vilka konsekvenser får en renovering/ombyggnad?
- Är det lönsamt och försvarbart med modernisering av befintliga lokaler?”
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Slutsatser från utredningen: Lindesborgsskolan upplevs som generellt sliten, installationssystem el-VVS 
behöver bytas ut i sin helhet. Ytterväggar har ingjutna syllar av trä vilka orsakar doftproblem och behöver bytas 
ut. Skolan är trång avseende personalytor och skolköket är i behov av större ytor och nya maskiner. Många 
ytskikt är i slutet på sin livslängd och i lokalerna upplevs bland annat kallras.

En ombyggnad av skolan föreslås kombineras med en utbyggnad om cirka 700 m2 BRA för att 
kunna använda dessa tillkommande ytor under byggtiden för omflyttning. Grunden för denna 
tillbyggnad är den underdimensionering som föreligger avseende mat/kök och personalytor.

Följande tabell ur utredningen sammanfattar faktorer ny- respektive renovering/ombyggnad:

Utredningen som genomfördes våren 2021 lämnar också en preliminär kostnadsbild för 
nybyggnad respektive om-/tillbyggnad. Uppskattad kostnadsbild bygger på fyra referensobjekt, 
”nyligen uppförda f-6 skolor i Skåne” med ett elevunderlag mellan 350 och 500 elever 
(nybyggnadsåren sträcker sig mellan 2012–2019). Uppskattad kostnad utifrån jämförelsen ger 
en nybyggnadskostnad på 175 mnkr. Renoveringskostnaden med tillbyggnad om 700 m2 BRA 
uppskattas till 115 mkr. Kvadratmeterpriset (BRA) är därigenom kalkylerat till cirka 32 400/m2 
vid en nybyggnation.
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Elevvolymer tätorten Tomelilla, historiskt och prognosticerat

Alldeles oavsett val av väg, nybyggnad alternativt renovering (tillbyggnad) måste kommande 
elevervolymer i Tomelilla kommun uppskattas. Att uppskatta kommande elevvolymer är 
svårare ju längre fram i tiden prognosen sträcker sig. Underlag måste vara 
befolkningsprognoser som används för hela kommunens övriga planering, vilken är underlag 
för de budgetar som årligen fastställs. Nedan redovisas ett antal bilder med förklarande text 
för att åskådliggöra historiska volymer och uppskattade volymer för 6-åringar i kommunen 
och Tomelilla tätort. 

Lägesbild åren 2011-2021 

Bildkommentarer:

Som framgår av bilden ovan kännetecknas Tomelilla kommun av en måttlig befolkningsökning i 
gruppen 6-åringar de senaste tio åren där den ringa befolkningsökningen i ålderskategorin ses för 
hela kommunen, inte i Tomelilla tätort (de linjära markeringarna). Tätortskullen ligger på cirka 
80-barn årligen och motsvarar därigenom ett normalutfall om fyra förskoleklasser per år i 
tätorten. Här ska även beaktas den ”femte” klass som börjar på Tryde friskola, numera 22 elever 
tidigare 20 elever. Teoretiskt kan Byavångsskolan och Lindesborgsskolan ta emot vardera 2 
klasser per/år undantaget enstaka år då Byavångsskolan endast kan ta emot en klass (saknar 
klassrum för att vara fullt två-parallellig). Lindesborgsskolan kan ta emot tre klasser enstaka år 
men med begränsad kapacitet avseende klasstorlekar, hälften av klassrummen på 
Lindesborgsskolan är mindre än standardklassrum, ligger i intervallet 45 – 50 m2.
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Uppskattningar för kommande läsår

Bildkommentarer:

I bilden ovan beskrivs dels förväntat antal 6-åringar kommande tio år i Tomelilla kommun och 
andelen 6-åringar som uppskattas gå i Tomelilla tätort (Bya/Lindes). Uppskattningen av antal 
barn i tätorten är framtaget utifrån historiska data, dvs den genomsnittliga andelen elever från 
totalen som går på Byavångsskolan och Lindesborgsskolan (55% i genomsnitt). Vi ser, utifrån 
gällande prognos, relativt stabila elevvolymer kommande tio år. Prognosen blir jämnare ju längre 
fram den gäller. Detta beror i stort på att barnen (6-åringarna) efter år 2027 ännu ej är födda 
vilket tenderar att ge mindre avvikelser vid prognosställande. Likt de senaste tio åren kommer 
det totala elevantalet ”blivande förskoleklassare” landa på cirka 80 elever i tätorten. Fördelningen 
mellan tätortsskolorna Byavång respektive Lindes är schematiskt cirka två klasser per skola. Då 
är inte hänsyn taget till föräldrars val av skola och eventuella år respektive skolas kapacitet utgör 
begränsning. Nedan visas bilder för hur klassval/klassorganisationen sett ut de senaste 5-åren, 
där exempel på variationer från två-parallells organisation markerats med pilar. Avsteg från två 
paralleller per skola låter sig inte bara förklaras av elevvolymer och föräldrars val av skola utan 
kan följa av anpassningar aktuell årskurs, exempelvis att en årskurs bedöms organiseras i färre 
antal elever/klass.
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Klassorganisation Bya/Lindes

 

Slutsatser elevvolymer
Som konstaterat i tidigare avsnitt så ser kommande elevvolymer relativt stabila ut. Antalet barn i 
Tomelilla tätort de kommande tio åren bjuder inte på större prognosmässiga överraskningar. Det 
verkliga utfallet är givetvis osäkert som vid allt prognosställande. Osäkerheten ökar också ju 
längre fram i tiden prognosen gäller. Oberoende om alternativet nybyggnad eller 
ombyggnad/tillbyggnad väljs så innebär det betydande investeringsvolymer för Tomelilla 
kommun och en ny eller ombyggd skola ska räcka till för elevvolymer bortom 2030. En 
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tidshorisont som svårligen låter sig prognosticeras. Under avsnitten ovan har vi berört 
begränsningar som finns gällande mottagande av elever till Byavångsskolan respektive 
Lindesborgsskolan. Byavångsskolan har i dagsläget för får klassrum för att fullt ut, alla år, ta 
emot två nybörjarklasser, det saknas ett klassrum. Lindesborgsskolans klassrum är generellt små, 
som störst 57 m2, där hälften av klassrummen är mindre än 50 m2. Vanligt återkommande mått 
för klassrum låg-/mellanstadiet är 55–60 m2. Utöver jämförelsen antal klassrum, klassrumsyta 
och klasstorlekar finns parametrar som inte tas upp i denna utredning men som är av betydande 
vikt för skolornas mottagningskapacitet. Storlek på matsal, tillagningskapacitet, 
arbetsplatsmöjligheter, specialsalar, kommunikationsytor mm är i högsta grad väsentliga vid en 
kapacitetsbedömning.

Lokalrekommendation kopplat till elevvolymer:
Vid en nybyggnad alt ombyggnad av Lindesborgsskolan bör det byggas för volymer bortom 
2030, förväntat ökande volymer. Begränsande faktorer avseende mottagningskapacitet i form av 
för små klassrum, arbetsplatstillgång, infrastruktur etc bör så att säga ”byggas bort”. Ett enkelt 
räkneexempel ger, att vid klassrum om cirka 60 m2 (konsekvent genomfört vid en ny- alt 
ombyggnad) så ökar Lindesborgsskolans maxkapacitet till cirka 400 elever i stället för dagens 
340-350 elever. En kapacitetsökning med cirka 15 % (25 % högre än Lindesborgsskolans elevtal i 
skrivande stund).

Vägvalsfråga kopplad till ovan:

Kan en ombyggnad med tillbyggnad, skapa möjligheten enligt ovan, dvs klassrum som 
genomgående har mått enligt standard, 55–60 m2?

Strategiska frågor vid olika val
Ett antal frågor av större vikt uppstår vid en ny eller ombyggnad av Lindesborgsskolan. Frågorna 
och svaren får karaktär av vägvalsfrågor där svarsutfallet skapar en ny frågeställning. Nedan 
beskrivs dessa frågor schematiskt med fråga – svar – ny frågeställning.
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Nybyggnation? Ombyggnation?

(Om ja) (Om ja)

Plats? Tillfällig lokaler/Omställningsyta?

Befintlig skoltomt?                Ny skoltomt?

           

Tillfällig lokaler/Omställningsyta?                Var? 

  Där detaljplan medger Ny detaljplan

Ur fråge-/beslutsträdet så kan följande val och dess effekter utgöra ett exemplifierande fall:

Beslutet blir nybyggnation utifrån bedömningen att en nybyggnation är mest samhällsekonomiskt 
fördelaktigt över tid i jämförelse med alternativet, renovering/ombyggnation. Valet av 
nybyggnation följer också av att det är det enda alternativ där nuvarande begränsningar fullt ut 
kan byggas bort.

 Valet faller på nybyggnation på annan plats än nuvarande Lindesborgsskolans. Detaljplanen 
medger byggnation på skoltomten vid Kastanjeskolan (nuvarande annexets placering). Valen 
skapar en omvänd lokalprocess. Nuvarande brukare av Kastanjeskolans annex behöver 
ersättningslokaler (permanent) för att nybyggnation av f-6 skola ska kunna ske. Lokaler för daglig 
verksamhet (LSS), högstadiets teknik, slöjd etc måste lösas.

Sammanfattning av vägvalsfrågor:
Följande två frågor kan karaktäriseras som vägvalsfrågor utifrån beslutsträdet ovan;

Nybyggnation eller renovering?

Placering vid nybyggnation?

Vägvalsfrågorna är av den karaktären att det måste ses som betydande frågor av stor ekonomisk 
och strategisk vikt och beslutas därför politiskt. Familjenämnden bör komma med sina 
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synpunkter om dessa två val men en tät dialog med KS/KS-au erfordras. Frågorna med därpå 
följande svar kommer att sträcka sig över mandatperioden och in i kommande mandatperioder. 

Erfarenheter från tidigare lokalprocesser ger att det är viktigt att hålla fast vid 
ursprungsfrågeställningar och redan fattade inriktningsbeslut samt etablerade faktum.

”Lindesborgsskolan är i behov av betydande upprustning alternativt ombyggnation. 
Familjenämnden har beslutat om en skolorganisation med fortsatt två f-6 skolor i tätorten och en 
7–9 skola för att komma i gång med ovanstående kopplat till bästa organisatoriska 
förutsättningar. En nybyggnation alternativt en betydande upprustning är beställd utifrån en f-6 
skola, inget annat. Tillkommande projekt som ev. läggs till på vägen mot en f-6 skola kan riskera 
ursprungsbeställningen. Ju fler ingående lokallösningar som adderas till projektet desto fler 
frågeställningar skapas”  
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tomelilla.se 
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

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

Familjenämnden

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

Diarienummer: FN 2021/68

Datum 23 november 2021

Ekonomisk uppföljning för november 
2021

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

Ärendebeskrivning
Förvaltningen redovisar ekonomisk uppföljning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Therese Stendahl, 2021-12-10.

Budgetuppföljning för november 2021 IFO, handlingsid: Fn 2021.4048.

Budgetuppföljning för november 2021 BoU, handlingsid: Fn 2021.4053.

Familjenämnden centralt/övergripande

Therese Stendahl

Nämndsekreterare
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Budgetuppföljning Jan – Nov 2021 ”Individ och familj”

Ansvar Utfall Jan – Nov 
2021 Årsbudget Prognos Budgetavvikelse

Individ och familj 56 010 62 998 62 998 0

Ledning och politik 4 818 5 478 5 478 0 

Barn och unga 25 091 30 573 30 373 200 

Arbete och försörjning 14 883 18 083 18 083 0 

Arbetsmarknadsenheten 5 322 2 524 2 524 0 

Kommunal Vuxenutbildning 5 896 6 340 6 540 -200 

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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Barn och utbildning, per ansvar

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

Sum m a 350 710 321 260 313 044 8 215 1  4 2 9

Gymnasieundervisning 79 168 72 367 66 845 5 522 9

Skolpeng/Barnpeng 197 660 181 286 180 323 963 0

Ledning/Administration 44 180 40 272 39 140 1 132 0

Elevhälsan 20 733 19 028 17 797 1 231 9

Skola, fritidshem och förskoleklass 7 699 7 246 8 797 -1 552 1 229

Förskola 1 270 1 061 141 920 183

Ekonomi

Barn- och utbildnings nettokostnader uppgår till 313,0 mnkr. Avvikelse mot budget för perioden januari 
till och med september är ett överskott med 8,2 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. 

Elevhälsans överskott kan härledas till personalkostnader, ej förbrukade medel avsedda för inköp samt 
tilläggsbelopp. När personal har varit lediga utan lön har kostnader varit lägre än budgeterat. Elevhälsan 
har även haft lägre kostnader gällande köp av utbildningar med anledning av Corona pandemin. Det är 
även överskott avseende tilläggsbelopp på grund av lägre antal utbetalt belopp till externa skolor i förhål-
lande till budget.  

Överskottet under skolpeng/barnpeng beror på att fler barn och elever från andra kommuner än budgete-
rat valt att gå i Tomelilla kommuns skolor och förskolor vilket har lett till högre intäkter än budgeterat 
men även på att det finns generellt färre barn och elever än budgeterat. Färre barn och elever än budgete-
rat 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. Försko-
lan kommer att hålla budget. 

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

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

Familjenämnden

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

Diarienummer: FN 2020/124

Datum 23 november 2021

Familjecentral

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, 2021-11-23.

Familjenämnden centralt/övergripande

Therese Stendahl

Nämndsekreterare

Beslutet skickas till:

Skolchef Johan Holmqvist

Socialchef Camilla Andersson
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Familjenämndens individ- och familjeutskotts 
förslag till familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

6 december 2021

Justerandes sign

Fnifu § 193 Dnr FN 2021/104

Nulägeskarta IFO

Familjenämndens individ- och familjeutskotts 
förslag till familjenämnden
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna och tar med sig 
densamma till målarbetet inför 2023.

Ärendebeskrivning
Nulägeskarten är en del av budget– och målarbetet. Den beskriver nuläge, 
utmaningar, styrkor och trender. Nulägeskartan har tagits fram i dialog med 
verksamheten.

Ekonomiska konsekvenser
Att presentera nulägeskartan för nämnden får inge ekonomiska konsekvenser.

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

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

Uppföljning

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna och tar med sig 
densamma till målarbetet inför 2023.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, socialchef Camilla Andersson, handlingsid: Fn 2021.3909.

Nulägeskarta för målprocessen 2023 2021-11-30 132712, version 1, handlingsid: Fn 
2021.3889.
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Familjenämndens individ- och familjeutskotts 
förslag till familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

6 december 2021

Justerandes sign

§ 193 forts.

_________

Beslutet skickas till:

Familjenämnden

Socialchef Camilla Andersson

21



Nulägeskarta för 
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Nämndens uppdrag
Övergripande ansvar

Fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten vad gäller individ- och familjeomsorg. 
Familjenämnden ansvarar för det kommunala flyktingmottagandet, arbetsmarknadsenheten 
och kommunal vuxenutbildning. Familjenämnden har huvudansvaret för Tomelilla 
kommuns kontakter med Sydöstra Skånes samordningsförbund.

Familjenämndens uppgifter

Familjenämndens uppgifter avser drift och verksamhet, tillsyn, tillstånd, 
myndighetsutövning mot enskild, anmälningsskyldighet, ansökningsförfarande samt 
uppgiftsskyldighet enligt nedan angiven lagstiftning och andra författningar rörande 
vuxenutbildning, socialtjänst samt stöd och service till vissa funktionshindrade.
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Nämndens mål och specifika uppdrag

Specifika uppdrag
Kommunfullmäktige har beslutat att familjenämnden 2022 ska:

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

Nämndens mål
Nämndsmål
Hållbar utveckling 
Andelen behöriga till yrkesprogram ska vara minst 80%. Ett första delmål mot målet, alla 
ska bli behöriga till nationellt program.

Familjenämndens ska bidra med mer öppen data samt tillgänglig och relevant information 
om nämndens verksamheter

Delaktighet och egenmakt 
Andelen som är egenförsörjda i Tomelilla ska följa rikssnittet och får inte avvika negativt 
med mer än 2,5%

Samtliga verksamheter under familjenämndens ansvar ska etablera metoder för barns 
inflytande

Trygghet och hälsa
Minst fem föreningar ska nattvandra under 2022

Socialtjänst, förskola och skola ska utbilda minst 25% av barnens föräldrar i förskolan (5-
åringar) och i årskurs 6, kring barns och ungas hälsa

Hållbar utveckling
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Vår samlade analys av nämndens nuläge
Kostnaderna har minskat för försörjningsstöd, det är färre beslut än tidigare år. Det 
innebär inte att vi kan dra slutsatsen att det är ett varaktigt läge. Under 2022 kommer 
handläggarna inom försörjningsstöd fokusera på att följa upp de klienter som haft bistånd 
under många år och se över deras situation och eventuellt upprätta en ny planering.

Arbetsmarknadsenheten påverkas fortfarande av arbetsförmedlingens reformering och 
behöver upparbeta nya samverkansinsatser med tex KROM företagen och 
vuxenutbildningen. Handläggarna ska arbeta aktivt för att säkerställa att individen har den 
planering som den lämpligaste för vägen ut till självförsörjning. Arbetsmarknadsenheten 
kommer också under 2022 fokusera på att knyta an mer till arbetsgivare, både externa och 
interna, för att möjliggöra fler praktikplatser för våra deltagare.

Lärcentrum kan bredda sitt uppdrag. Arbetsmarknadsenheten kan då slussa SFI elever till 
Lärcentrum mer aktivt. Istället för att studera hemifrån så ska eleverna motiveras till att 
sitta på Lärcentrum och med det stödet bedriva hemmastudierna därifrån.

På Arbete och försörjning är långtidssjukskrivna en stor och fortsatt växande målgrupp 
.Ökad psykisk ohälsa i samhället och unga som står långt ifrån arbetsmarknaden är en 
utmaning. KAA ungdomar ska ses som en riskgrupp för utanförskap och ekonomisk 
sårbarhet i framtiden. Ett ”projekt” Grön Arena är igång, och kommer fortsätta med detta 
även under 2022. Utmaningen är att hitta en bra metod för att utvärdera stegförflyttning.

Flyktingmottagningen är 10 personer 2021 och planerat 10 personer för 2022. 
Kvotflyktingar behöver mycket stöd som helt nya i Sverige. Med en kontaktperson med ett 
tydligt beskrivet uppdrag, som beviljad insats den första tiden i Sverige, kan på sikt ge en 
bättre integration.

För närvarande har 22 personer sociala bostadskontrakt samt två lägenheter som är 
tomhyror i avvaktan på anvisningar. Det finns ett väl fungerande samarbete med vårt 
kommunala fastighetsbolag Österlenhem samt andra privata hyresvärdar. Handläggarna 
arbetar aktivt för att hyresgäster ska få ta över sina bostadskontrakt och på så vis bli mer 
självständiga.

Utifrån sociala bostadskontrakt så är det av stor vikt att hinna med det förebyggande 
arbetet samt uppföljningar. Idag har verksamheten en deltidstjänst och det innebär en risk 
att man inte upptäcker misskötsel av bostad i tid, och både klient och kommun kan bli 
betalningsskyldiga för misskötsel och skador som kan ha uppstått. Det finns också ett 
behov av att stödja de som står utan bostad idag och ansöker om socialt bostadskontrakt. 
Det krävs mer resurser än idag för att gå igenom vart och hur man ansöker om egen bostad 
samt vad som förväntas av en i samband med att hitta eget boende. Idag krävs det ett stort 
egenansvar hos utsatta medborgare i sökandet av bostad.
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För att rekrytera och behålla handläggare på barn och familj myndighet så krävs en god 
introduktion, stöd och fortlöpande kompetensutveckling. Yrkesresan är ett koncept för 
kompetensutveckling och introduktion i yrket som handläggarna kommer att påbörja under 
2022. Andra viktiga faktorer i kompetensförsörjningen är tillräcklig metodutveckling och 
att det ges möjlighet till återhämtning under årets månader. På myndigheten är det ett högt 
tempo och ofta med akuta situationer där ärendena är komplexa. Vi arbetar ofta 
tillsammans med andra och samverkan behöver bygga på förståelse för varandras 
funktioner och det behövs tid och planering för att vi ska få det att fungera.

Inom barn och familj öppenvård arbetar verksamheten vidare med IHF (intensivt 
hemmabaserat familjearbete). Det innebär att verksamheten ska se över sin tillgänglighet så 
det motsvarar familjernas behov. Verksamheten har en pågående metodprocess 
handledning i IHF och som är fortsatt planerat till 2022. Öppenvården har avslutat två 
lyckat IHF uppdrag under 2021. Det finns flera IHF ärende på gång.

Att jobba med att förebygga alkohol, narkotika, doping, tobak och spel är ett viktigt och 
komplext arbete. Sedan 2016 genomförs en drogvaneundersökning på Kastanjeskolan med 
syfte dels att återge resultatet till föräldrarna då vi vet att föräldrars åsikter påverkas ungas 
val och beteende, dels för ge politik och tjänstemän en aktuell bild av behovsområde att 
utgå ifrån när det förebyggande arbetet planeras. Kommunen tar även del av andra 
undersökningar och lokala händelser för att möta de behov som finns genom olika insatser, 
tex öka närvaron på särskilda platser eller tider där det finns riskfaktorer samt samverka 
med andra (skola, polis ideella föreningar för att stärka skyddsfaktorerna). Alla åk 6 erbjuds 
ett tobakspreventivt samtal, som sker i helklass. Samtalet sammanfattades i ett föräldrabrev.

En metod som används i Tomelilla på individuell nivå är att fältsekreterare tillsammans 
med polis genomför youngster, ett program för tidig upptäckt som bygger på att genom 
hembesök beskriva observerad oro kring umgänge/beteende som kan leda till att den unge 
hamnar i kriminalitet eller missbruk. Genom samtal med den unge och hens föräldrar 
pratar man om vilket stöd familjen behöver för att bryta/stötta den unge för att göra bra 
val. Resursenheten tillsammans med kommunpolisen har även erbjudit föreningar en 
föreläsning på psykiskt hälsa och exempel på vart de finner mer information anpassat till 
deras arbete med unga.

Mariamottagningen fortsätter nu sin resa mot utökad tillgänglighet genom sina nyöppnade 
satellitmottagning i Tomelilla. De tar emot ungdomar på förbokade tider. Genom att ha en 
personal fysiskt placerad i Tomelilla ökar tillgängligheten för kommuninvånarna. På 
obokade tider kommer behandlaren att arbeta med nätverksarbete och studiebesök.

Samverkan med vård och omsorg behöver utvecklas med individen i centrum. Det 
förekommer brister i kommunikationen men även utifrån lagrummen (SoL och LSS) 
upplevs ett glapp vilket försvårar bedömningen och på vilket sätt insatsen ska ges. I viss 
mån saknas kompetens och hemmaplanslösningar. Nätverkskoordinatorn har använts i 
komplicerade ärende där många olika aktörer och insatser behöver samordnas. 
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Förbättringspotential finns genom att i ett tidigare skede i ärendena ta hjälp av 
koordinatorn.

Arbetet med våld i nära relationer fungerar tillfredställande men det finns även där 
utvecklingsområden främst på den preventiva delen. När en händelse inträffar så samverkar 
både vuxen - och barn och unga enheten på ett mycket bra sätt. Idag saknas till viss del 
rutiner och kompetens kring barn som upplever våld. Antal ärende har ökat senaste året 
och vi ser ingen minskning på sikt. Hedersproblematiken är också ett viktigt område och 
det krävs ökad kunskap i verksamheten. Det är också viktigt att lyfta problematiken för 
medborgare i samhället.

På resursenheten är medarbetare utbildade i Barnafrid basprogrammet om våld mot barn. 
Målsättningen av basprogrammet är att alla som arbetar med barn ska ha samma 
baskunskaper för att upptäcka våld mot barn och skapa ett starkare skydd och stöd i 
enlighet med Barnkonventionen. Verksamheten arbetar också med KIBB (Kognitiv 
Integrerad Behandling vid Barnmisshandel) som är en behandlingsmodell för familjer där 
fysisk barnmisshandel förekommit och föräldrar och barn bedömts kunna fortsätta ha 
kontakt, där barnet och föräldrarna får behandling samtidigt.

I Tomelilla finns ett lokalt brottsförebyggande råd där representanter från olika 
förvaltningar finns med, exempelvis öppenvården/socialtjänsten, kultur och fritid, och 
samhällsbyggnad samt polis och räddningstjänst. Arbetsgruppen träffas regelbundet och 
planerar samt genomför tillsammans insatser för stärka tryggheten och förebygga brott i 
Tomelilla kommun.

Att arbeta förebyggande är en utmaning för verksamheten. Det är resurskrävande att 
avsätta tid och medel samtidigt som man jobbar reaktivt i omställningen och effekten 
uteblir den första tiden.

Som en del i det förebyggande arbetet har nätverkskoordinatorn föreläst om 
Neuropsykiatriska funktionsvariationer för överförmyndarenheten, öppenvården och 
socialpsykiatrin under 2021. Detta kommer att fortsätta under 2022 och även inkludera 
anhörigcenter. Förutom att ha rollen som barnrättsstrateg, representant för Tomelilla i TSI-
nätverket(TSI=Tidiga samordnade insatser), projektledare för Växa tryggt och 
sammankallande i nattvandringsprojektet innefattar också rollen ett stöd i samordningen av 
komplexa ärenden.

Nattvandringsprojektet har under pandemin haft svårigheter att knyta åt sig föreningar. 
Samtal har förts med Sparbanksstiftelsen Skåne och projektet har förlängts till 2022 ut. Ett 
första arbetsgruppsmöte har hållits i november 2021 där Fältassistenter, 
Nätverkskoordinator, Trygghetssamordnare, Soffta, Polis, lokala Nattvandrarföreningen 
och den Nationella stiftelsen för nattvandring var närvarande. Ett nytt möte är inplanerat 
där även kommunikationsavdelningen är inbjudna. Kontakter har knutits med två 
föreningar som är intresserade. Under våren 2022 kommer det att bjudas in till en 
medborgardialog med föreningar utifrån nattvandringsprojektet.
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Under 2022 ska ett nytt verksamhetssystem implementeras. Det kommer innebära en ökad 
belastning i verksamheten. Med ett nytt verksamhetssystem är målet ett mer processtyrt 
system som kan anpassas efter verksamheternas behov. Det nya verksamhetssystemet är 
även anpassat för att kunna användas i mobila enheter.
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Behoven hos de vi finns till för
 Individanpassade insatser

 Lättillgängliga och tidiga insatser

 Inflytande och delaktighet

 Stöd i kontakter med andra myndigheter, vårdgivare och interna aktörer.

 Rättssäker prövning
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Verksamhetens resultat - nyckeltal/data

Nyckeltal/mätare - Resultat
Våra svagaste resultat
Våra starkaste resultat
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Verksamhetens största utmaningar
 Inhämta klienternas syn på insatsens nytta och kvalitet. Egna enkäter samt 

nationella undersökningar har i stor utsträckning en låg svarsfrekvens.

 Att mäta resultat – gå från kvantitet till kvalitet- att mäta effekten av insatserna och 
dra lärdom av dem i arbete med andra klienter.

 Samverkan med andra instanser i individärenden.

 Personer med samsjuklighet riskerar få sämre vård när samordning brister.

 Att förebygga kriminalitet hos barn och unga.

 Att arbeta förebyggande med Våld i nära relationer

 Att möta upp med insatser för klienter/medborgare när Arbetsförmedlingen 
reformerar

Nyckeltal - Utmaningar
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Trender och dess konsekvenser
Individualisering - medborgarna kommer i allt högre grad kommer att kräva att få 
kommunal service på det sätt och med det innehåll som just de är betjänta av. Detta ställer 
krav på verksamheten säkerställa att ge den enskilde ges möjlighet att vara delaktig och kan 
kräva ändrade arbetssätt tex ändrade arbetstider att ge insatser om det passar individen 
bättre.

Digitalisering- ställs krav på kompetens, ledning, innovation, undvika utanförskap och 
bygga ut vår infrastruktur.

Miljöer med socialt utanförskap och ekonomisk utsatthet kan öka risken att barn och unga 
hamnar i oönskade situationer med kriminalitet och missbruk som följd.
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Familjenämndens individ- och familjeutskotts 
förslag till familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

6 december 2021

Justerandes sign

Fnifu § 194 Dnr FN 2021/105

Kvalitetsplan 2022

Familjenämndens individ- och familjeutskotts 
förslag till familjenämnden
Familjenämnden beslutar ställa sig bakom förvaltningens förslag på plan för 2022 för 
kvalitetsuppföljning inom individ- och familjeverksamheten i enlighet med vad som 
framgår i ärendebeskrivningen.  

Ärendebeskrivning
En grundläggande tanke bakom socialtjänsten är att den ska vara tillgänglig och vara av 
god kvalitet för alla som har behov av den.  Det finns krav på att verksamheten ska ha 
ett Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) 

Ledningssystemet ska användas för att:

 systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet
 planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten

Prioriterade uppföljningsområden

1. Uppföljning familjehem- görs regelbundna överväganden av 
vårdnadsöverflytt? 

2. I vilken utsträckning tillgodoser verksamheten barnets delaktighet i 
SIP?

3. Deltagare i AME- utveckling

Metod
Enkäter och intervjuer, Journalgranskning, Ärendegranskning

Tidplan
Granskningarna görs juni respektive december.  

Ekonomiska konsekvenser
Verksamheten har inte funnit att uppföljningen ger några ekonomiska konsekvenser.
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Familjenämndens individ- och familjeutskotts 
förslag till familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

6 december 2021

Justerandes sign

§ 194 forts.

Barnperspektivet
Att systematiskt följa barnet och de insatser barnet får är en av grundprinciperna i 
Barns behov i centrum, BBIC.

Miljöperspektivet
Verksamheten har inte funnit att uppföljningen påverkar miljön.

Uppföljning
Resultatet av uppföljningarna redovisas för nämnden.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar ställa sig bakom förvaltningens förslag på plan för 2022 för 
kvalitetsuppföljning inom individ- och familjeverksamheten i enlighet med vad som 
framgår i ärendebeskrivningen.  

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, socialchef Camilla Andersson, handlingsid: Fn 2021.3910.

Plan för kvalitetsuppföljning IFO 2022_2, handlingsid: Fn 2021.3887.

_________

Beslutet skickas till:

Familjenämnden

Socialchef Camilla Andersson
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2021-11-16

Plan för kvalitetsuppföljning IFO 2022

Prioriterade uppföljningsområden 

1. Uppföljning familjehem- görs regelbundna överväganden av 
vårdnadsöverflytt? 
1 mars 2021 gjordes ändringar i socialtjänstlagen och i LVU som innebär att 
socialnämnden har en skyldighet att – efter det att barnet varit placerat i 
samma familjehem under tre år – årligen överväga frågan om 
vårdnadsöverflyttning.

2 I vilken utsträckning tillgodoser verksamheten barnets delaktighet i 
SIP?
Delaktighet är ett vitt begrepp som kan handla om allt ifrån att få 
information till att få vara med och bestämma på riktigt. Barns hälsa och 
utveckling gynnas av att de får vara delaktiga. Att få vara delaktig innebär att 
bli litad på, respekterad, inkluderad och involverad. Delaktighet kan öka 
självuppskattningen och ge en positiv självbild vilket ger goda förutsättningar 
att klara utmaningar i livet. Barn har rätt att komma till tals i frågor som rör 
dem och barnets bästa ska alltid beaktas. En viktig del i vad som är barnets 
bästa handlar om att ta med barnets åsikter och synpunkter. Barnets 
inflytande ska bedömas utifrån ålder och mognad, en bedömning som alltid 
behöver vara individuell för varje enskilt barn. Förutsatt att barn får 
förbereda sig och får frågor och information på ett sätt som de förstår kan de 
reflektera över sig själva och utrycka sina behov. Fokus ska vara på att skydda 
barnet i deltagandet men inte från deltagandet. Det betyder att man 
behöver anpassa miljön och skapa strukturer uppbyggda för att passa barn.

3 Deltagare i AME- utveckling
Många av vuxna som får ekonomiskt bistånd uppfyller kriterierna för 
arbetslöshet som försörjningshinder. Det är centralt att denna grupp får 
tillgång till stöd och insatser för att kunna komma ut på arbetsmarknaden och 
bli självförsörjande. En stor grupp människor, i synnerhet utrikes födda 
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kvinnor, riskerar annars att fastna i långvarigt biståndsmottagande och 
utanförskap.

Metod
Enkäter och intervjuer, Journalgranskning, Ärendegranskning

Tidplan
Granskningarna görs juni respektive december. Resultatet av uppföljningarna 
redovisas för nämnden.
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tomelilla.se 
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

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

Familjenämnden

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

Diarienummer: FN 2021/108

Datum 8 december 2021

Tjänsteskrivelse – Genomströmning 
gymnasieskolan, elever med examen 
efter tre års studier i gymnasiet, uppdelat 
per programform

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar lägga informationen om genomströmningstiden på 
gymnasieskolan för ungdomar folkbokförda i Tomelilla kommun till handlingarna.

Ärendebeskrivning
I familjenämndens årshjul återrapporteras den s.k. genomströmningstiden för 
gymnasieelever folkbokförda i Tomelilla kommun. Genomströmningstiden är lika 
med hur stor andel av eleverna som började gymnasiet och avslutade denna efter x-
antal år med examen. I föreliggande redovisning kommer tre år att användas som 
mått (vilket får anses vara den så att säga normala studietiden på gymnasieskolan). 
Statistiken är uppdelad per programform, dvs yrkesprogram/högskoleförberedande 
och introduktionsprogram (obehöriga elever vid antagning). Statistiken består av 
statistik från Sveriges och kommuners och regioners databas, Kolada. Statistik som 
kommer från SCB/Skolverket. Statistiken består av jämförande statistik över tid och i 
relation till övriga kommuner samt riket.
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Andel elever med examen efter tre år, samtliga inklusive introduktionsprogram:

 

Andel elever med examen efter tre år, yrkesprogram:
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Andel elever med examen efter tre år, högskoleförberedande program

Andel elever med examen efter tre år, introduktionsprogram:

Slutsatser: För Tomelilla kommuns gymnasieelever, vilka avslutade gymnasieskolan 
2021, är examensgraden hög efter tre års studier på gymnasiet, sett till utfallet på de 
olika programslagen, yrkesprogram, högskoleförberedande program samt 
introduktionsprogram. Andelen elever från Tomelilla med examen efter tre år har 
historiskt varit högre än snittet för övriga kommuner och riket undantaget enstaka år. 

Det totala utfallet för samtliga elever oberoende programform och därigenom med 
introduktionsprogramselever inkluderade ger en något lägre examensgrad i 
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jämförelse med övriga kommuner. Detta kan inte tolkas på annat vis än att andelen 
elever på introduktionsprogram var högre vid startåret 2018 än snittet bland Sveriges 
kommuner. Vad gäller examensgraden för yrkesprogram och introduktionsprogram 
har elever från Tomelilla en examensgrad inom tre år, vilken tillhör de 25% - 
kommuner med högst examensgrad inom 3 år, avgångsåret 2021.

Ekonomiska konsekvenser
En god s.k. genomströmningshastighet är samhällsekonomiskt viktig. Elever som når 
examen inom utsatt tid (3-år) kommer också att ha en högre livsinkomst. Förlängda 
studietider innebär ökat resursuttag och fördyrade utbildningar.

Barnperspektivet
Ej aktuellt.

Miljöperspektivet
Ej aktuellt.

Uppföljning
Genomströmningstiden/examensgraden mäts årligen och redovisas till 
familjenämnden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, skolchef Johan Holmqvist, 2021-12-10.

Familjenämnden centralt/övergripande

Johan Holmqvist

Skolchef

Beslutet skickas till:

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

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

Familjenämnden

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

Diarienummer: FN 2021/109

Datum 8 december 2021

Redovisning av statistik gällande 
förskola

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Barn och utbildning redovisar varje år statistik kring antalet barn per årsarbetare i 
förskolan för att familjenämnden ska kunna se utvecklingen över tid. I år finns även 
statistik kring andel barn i förskola samt andel förskollärare med legitimation med i 
översikten då detta har efterfrågats på olika sätt under året. Siffrorna för 2021 har 
inte redovisats än på kolada.se där statistiken publiceras.

Årsarbetare 
per barn

2016 2017 2018 2019 2020

Tomelilla, 
kommunal 
regi

5.7 5.5 6.2 5.6 6.2

Nationellt, 
kommunal 
regi

5.2 5.1 5.2 5.2 5.2
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Barn 1-5 år 
inskrivna I 
förskola (%)

2016 2017 2018 2019 2020

Tomelilla 80.3 85.5 82.2 84.6 88.9

Nationellt 83.2 83.4 84.6 85.5 85.5

Antal barn 
per 
legitimerad 
förskollärare, 
kommunal 
regi

2016 2017 2018 2019 2020

Tomelilla, 
kommunal 
regi 

10.7 9.6 9.7 11.1 9.5

Nationellt, 
kommunal 
regi

12 12.1 12.4 12.6 12.1

Ekonomiska konsekvenser
Statistiken ger familjenämnden möjlighet att göra förändringar i de ekonomiska 
förutsättningarna för förskolan.

Barnperspektivet
En god uppföljning av antalet barn per årsarbetare ger möjligheter att hålla god 
kvalitet på förskolan.

Miljöperspektivet
Ingen påverkan.

Uppföljning
Följs upp varje år av familjenämnden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, biträdande skolchef Ulrika Ahrlin, 2021-12-08.
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Barn och utbildning

Ulrika Ahrlin

Biträdande skolchef

Beslutet skickas till:

Biträdande skolchef Ulrika Ahrlin
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Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

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

Magazinets förskola

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

Diarienummer: FN 2021/111

Datum 9 december 2021

Tjänsteskrivelse revidering av 
tillståndsbeslut Magazinets förskola

Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen lämnar inget förslag till beslut.

Ärendebeskrivning
Magazinets förskola i Onslunda (fristående) ansöker om revidering av sitt 
tillståndsbeslut då de önskar att säga upp en av fyra lägenheter som idag nyttjas av 
förskolan. Detta gör att ytan per barn minskar. I tillståndsbeviset från 1991 var 
barnantalet 23 barn och har sedan dess ökats till ca 30. Ytan per barn blir vid önskad 
förändring ca 4 kvm när samtliga barn är närvarande. Rekommendationerna för yta 
per barn som gjordes 1992 av Yrkesinspektionen ligger på 7-7,5 kvm per barn och 
detta är ett vedertaget mått även idag. 

Magazinets förskola gör en beskrivning av strukturen på förskolan för att 
utnyttjandet av lokalytan ska bli effektiv. 

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet har inga ekonomiska följder för kommunen då barnpeng betalas ut per barn. 

Barnperspektivet
Att ha tillräcklig yta att leka, lära och socialisera sig på är viktigt för barns utveckling. 
För liten yta kan leda till begränsningar och eventuellt öka konflikter.
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Miljöperspektivet
Mindre yta ger mindre behov av uppvärmning.

Uppföljning
Vid tillsynen 2022.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, biträdande skolchef Ulrika Ahrlin, 2021-12-09.

Ansökan Magazinets förskola, 2021-12-09, rektor Marie Olsson, handlingsid: Fn 
2021.4039.

Dokument till ansökan om revidering av tillståndsbevis, 2021-12-09, rektor Marie 
Olsson, handlingsid: Fn 2021.4052.

Barn och utbildning

Ulrika Ahrlin

Biträdande skolchef

Beslutet skickas till:

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

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

Familjenämnden

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

Diarienummer: FN 2021/4

Datum 10 december 2021

Tjänsteskrivelse - Delegeringsbeslut

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar lägga redovisningen av delegeringsbeslut till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Anmälan av delegeringsbeslut.

Familjenämndens delegeringsordning avsnitt 14 p 1, övriga bestämmelser. 
Familjenämnden har delegerat till skolchef att besluta om avgiftsbefrielse 
alternativ nedsättning av barnomsorgsavgift, vilket ska återrapporteras till 
familjenämnden.

- Avgiftsbefrielse beslutas för två barn i förskola, namn utelämnas (finns 
dokumenterat i barn/elevregister) på grund av framskjutet avslutsdatum 
avseende barnomsorg i Tomelilla kommun för perioden 5/12–15/12 – 2021.

- Avgiftsbefrielse beslutas för tre barn i fritidshemmet, namn utelämnas (finns 
dokumenterat i barn/elevregister) då fakturaavgifter och fakturahantering 
överstiger fakturabeloppet (billighetsskäl). 

- Familjenämndens delegeringsordning: avsnitt 1.3. Tilldelningsbeslut, 
elevdatorer, förnyad konkurrensutsättning från ramavtal – Adda.
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- Familjenämndens delegeringsordning: avsnitt 12.1 Anmälan av rektor till 
befattningsutbildning (rektorsutbildning) – Umeå universitet – start 
vårterminen 2021 (rektor är antagen).

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Therese Stendahl, 2021-12-10.

Familjenämnden centralt/övergripande

Therese Stendahl

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

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

Familjenämnden

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

Diarienummer: FN 2021/3

Datum 10 december 2021

Anmälningsärenden 2021-12-17

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

Ärendebeskrivning
Anmälningsärenden till familjenämnden den 17 december 2021.

 Anmälda upplevda kränkningar november 2021.

  Beslut efter uppföljning för grundskola efter tillsyn i Kastanjeskolan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Therese Stendahl, 2021-12-10.

Anmälda upplevda kränkningar november 2021, handlingsid: Fn 2021.4043.

Beslut efter uppföljning för grundskola efter tillsyn i Kastanjeskolan, dnr 2020:9159, 
handlingsid: Fn 2021.3989.

Familjenämnden centralt/övergripande

Therese Stendahl

Nämndsekreterare 
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Anmälda kränkningar november 2021

Elev Datum Anmält av Skola Klass

pojke 2021-11-24 13:26Bitr. rektor Anneli Hård Kastanjeskolan 8e (2021/2022)

pojke 2021-11-24 12:38Rektor Anna Strive Kastanjeskolan 7d (2021/2022)

pojke 2021-11-17 21:14Bitr. rektor Anneli Hård Kastanjeskolan 7d (2021/2022)

pojke 2021-11-03 13:52Bitr. rektor Anneli Hård Kastanjeskolan 7a (2021/2022)

pojke 2021-11-03 13:50Bitr. rektor Anneli Hård Kastanjeskolan 7e (2021/2022)

pojke 2021-11-24 12:24Rektor Roger Dehlén Lindesborg Li 1B (2021/2022)

pojke 2021-11-18 11:34Rektor Roger Dehlén Lindesborg Li 6B (2021/2022)

pojke 2021-11-18 11:31Rektor Roger Dehlén Lindesborg Li 4A (2021/2022)

pojke 2021-11-18 10:51Rektor Roger Dehlén Lindesborg Li 4A (2021/2022)

pojke 2021-11-18 10:48Rektor Roger Dehlén Lindesborg Li 4A (2021/2022)

pojke 2021-11-18 10:41Rektor Roger Dehlén Lindesborg Li 4A (2021/2022)

pojke 2021-11-18 10:36Rektor Roger Dehlén Lindesborg Li 3B (2021/2022)

pojke 2021-11-18 10:23Rektor Roger Dehlén Lindesborg Li 1B (2021/2022)

flicka 2021-11-09 11:43Rektor Roger Dehlén Lindesborg Li 4A (2021/2022)

pojke 2021-11-09 11:40Rektor Roger Dehlén Lindesborg Li 1B (2021/2022)

pojke 2021-11-09 11:38Rektor Roger Dehlén Lindesborg Li 4A (2021/2022)

flicka 2021-11-09 11:36Rektor Roger Dehlén Lindesborg Li 4B (2021/2022)
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Dnr 34-2020:9159 
 
 

 
 
Skolinspektionen 
Box 23069, 104 35 Stockholm 

 

 

Uppföljning av tillsyn i Kastanjeskolan 

Skolinspektionen genomförde tillsyn av Tomelilla kommun under vårterminen 

2021. Skolinspektionen fattade den 12 maj 2021 beslut efter tillsyn av 

Kastanjeskolan. Skolinspektionen har nu gjort en uppföljning av de brister som 

framkom i detta beslut. Uppföljningen bygger på en redovisning av vidtagna 

åtgärder som Tomelilla kommun inkom med den 13 oktober 2021 samt digitala 

intervjuer med rektorn för Kastanjeskolan och skolchefen den 25 november 

2021.  

Skolinspektionens beslut  

Vid uppföljning av tidigare beslut konstaterar Skolinspektionen att 

huvudmannen avhjälpt påtalade brister. Tillsynen avslutas därmed. 

Avhjälpta brister i verksamheten 

Extra anpassningar och särskilt stöd 

Bedömning av brist 

Skolinspektionen konstaterade i tidigare beslut att Tomelilla kommun inte 

uppfyllde författningskraven avseende att: 

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

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

det finns särskilda skäl att anta att sådana anpassningar inte skulle vara 

tillräckliga. (3 kap. 7 § skollagen) 

 

Motivering 

Av den redovisning som huvudmannen inkommit med och de intervjuer som 

genomförts med rektorn och skolchefen framgår huvudsakligen följande. På 

skolan finns en ny biträdande rektor som är utbildad specialpedagog och har 

bred kompetens kring processen med särskilt stöd. Skolan har också anställt en 

ny specialpedagog och statsbidraget ”Likvärdig skola” har fördelats till skolan 

för att förstärka med ytterligare en specialpedagog under höstterminen för att 

komma ifatt med utredningar. Ordinarie specialpedagog och biträdande rektor 

fokuserar främst på nya anmälningar om elever som riskerar att inte nå målen 

trots extra anpassningar medan den extra tjänsten arbetar med tidigare 

anmälningar som inte blivit hanterade. Rektorn har utformat en handbok för 

mentorer som gås genom vid läsårsstart samt vid nyanställningar. I denna 
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Dnr 34-2020:9159 
 
 

 
 
Skolinspektionen 
Box 23069, 104 35 Stockholm 

 

handbok finns bland annat definierat hur en anmälan till rektor ska göras om 

det befaras att en elev inte når de kunskaper som minst ska uppnås. Vidare har 

utbildningsinsatser för personalen genomförts och möten hålls kontinuerligt 

där pedagogisk utvärdering av elever genomförs. Rektorn uppger att 

förhållningssättet för arbetet med elever i behov av särskilt stöd håller på att 

förändras på skolan. Enligt rektorn har de gått igenom och identifierat elever 

som behöver särskilt stöd och detta görs numera skyndsamt. Även skolchefen 

uppger att utredningar om särskilt stöd nu sker skyndsamt. 

Mot bakgrund av de uppgifter som redovisats ovan bedömer Skolinspektionen 

att huvudmannen har vidtagit sådana åtgärder att bristen avseende 

utredningar om särskilt stöd får anses avhjälpta. 

Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling 

Bedömning av brist 

Skolinspektionen konstaterade i tidigare beslut att Tomelilla kommun inte 

uppfyllde författningskraven avseende att: 

 Utbildningen utformas så att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som 

präglas av trygghet och studiero. (5 kap. 3 § skollagen; Lgr 11, 2.3 

Elevernas ansvar och inflytande, 2.8 Rektorns ansvar) 

 

Motivering 

Av den redovisning som huvudmannen inkommit med och de intervjuer som 

genomförts med rektorn och skolchefen framgår huvudsakligen följande. 

Samtliga pedagoger i årskurs 7 arbetar med nya metoder för att det ska vara 

mer ro redan utanför klassrummet för att få en bra start på lektionerna. 

Diskussioner har förts med personal och elever om studiero och detta arbete är 

en pågående process. Enligt rektorn har mentorskapet förstärkts i vissa klasser 

så det har blivit mer närvarande mentorer. Det finns också en möjlighet för 

enskilda lärare att boka in en resursassistent på enstaka lektioner om de har 

behov av det. Ny utformning har skett av ordningsreglerna och rutinerna som 

följer av dessa. Reglerna har diskuterats på klass- och elevråd samt 

kommunicerats med vårdnadshavare. Samtlig personal har arbetat med 

studiero, ordningsregler, rutiner för hantering av ordningsstörningar samt 

disciplinära åtgärder och elevhälsoteamet har genomfört en planeringsdag med 

fokus på flöde, ansvarsfördelning och rutiner för uppföljning av studieron. 

Rektorn uppger att de fortfarande arbetar med studieron i tre av klasserna på 

skolan men att de ser att de är på god väg att få studiero. Enligt rektorn 

kvarstår arbete att göra i en av klasserna. Rektorn uppger att skolan präglas av 

studiero på sätt att det är en trygg skola och att skolan vet vilka åtgärder som 
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Dnr 34-2020:9159 
 
 

 
 
Skolinspektionen 
Box 23069, 104 35 Stockholm 

 

behövs. Personalen håller på att utvärdera arbetet med studieron på skolan och 

enligt rektorn kan de redan nu konstatera att fokus ligger mer på om vad de 

som lärare ska göra och mindre på vilka eleverna är. Skolchefen uppger att det 

generellt råder en god studiero på Kastanjeskolan och att skolan jobbar både 

förebyggande och främjande med studieron. Vidare uppger skolchefen att 

ansvaret för arbetslagen på skolan har förtydligats och att personalen är mer 

aktiva i arbetet nu eftersom skolledningen har infört ett nytt perspektiv där 

man involverar hela skolans personal i arbetet. 

Mot bakgrund av de uppgifter som redovisats ovan bedömer Skolinspektionen 

att huvudmannen har vidtagit sådana åtgärder att bristen avseende studiero får 

anses avhjälpt. 

 

 

På Skolinspektionens vägnar  

 

 

 

 

X Jenny Fahlman

Beslutsfattare

Signerat av: Jenny Fahlman  
 

 

X Christina Aro Östgren

Föredragande

Signerat av: Christina Aro Östgren  
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Familjenämndens individ- och familjeutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
6 december 2021

Justerandes sign

Fnifu § 195

Redovisning av anmälningsärende 
november 2021

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

Ärendebeskrivning
Placeringar av barn och unga november 2021

Plats Kostnad/mån Placerings
start

Placerings
avslut

Barn och 
mamma

Grödbygården 150 480:- okt.

188 100:- nov.

2021-10-08

Flicka

LVU

SIS Ryds Brunn 259 126:- 2021-07-13

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

Extern öppenvård
Kön Plats Kostnad/mån Placerings

start
Placerings
avslut

Kvinna Humana Social 
utveckling

21 900:- (sept+okt)

17 520:-

2021-09-24

Vuxen placering
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Familjenämndens individ- och familjeutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
6 december 2021

Justerandes sign

Kön Plats Kostnad/
mån

Placerings
start

Placerings
avslut

Kvinna

Kvinna

SIS Örebro 

Björkviks 
vårdhem

Ramlösa social 
utveckling

 137 680:-:-

   17 450 :-

  60 750:-

2021-05-21

2021-09-07

2021-09-24

2021-10-05

Statistik fattade beslut augusti – november 2021 Barn & Familj
Beslut Augusti September Oktober November
Startade utredningar   7   7  19  15

Avslutade utredningar 
med insats

  1   2   1    1

Avslutade utredningar 
utan insats

   1   2   0    2

Förlängd utredningstid 
11:2

  0   1   0    0

Uppföljning utredning 
11 kap § 4 a SoL

  1   0   0     0

Nerlagda utredningar   0   0   0     0

Övervägande om 
fortsatt vård 6 kap 8 § 
SoL

  0   0   3     2

Vård enligt LVU   2   0   1     0

Avslag om vård enligt 
LVU

  0   0   0     0

Vård enligt LVU upphör  0   0   0     0
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Familjenämndens individ- och familjeutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
6 december 2021

Justerandes sign

Placering i 
jourhem/familjehem 
enligt SoL

  0   2   0     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

  2   0   0     1

Placering i 
akuthem/HVB-hem 
enligt LVU

  0   0   0    0

Placering SIS enligt 

LVU

  0   0   0   0

Beviljat strukturerat 
öppenvårdsprogram

  4   6    10   3

Statistik fattade beslut SoL och LVM under perioden 
augusti – november 2021
Beslutstyp Aug. Sept. Okt. Nov.
Lex Sarah   0   0     0    0

Ekonomiskt bistånd
Utr. Ek bistånd enl 11 kap 1 § SoL 17   9    17    18

Avsluta utr. Ek bistånd   5  10   14    10

Lägga ner utr. Ek bistånd   3   2    0      6

Försörjningsstöd 4 kap 1 § SoL  93 97   92    96

Livsföring övrigt 4 kap 1 § SoL  49 59   48    44

Arbetsförberedande insats    5   8    14      0

Avslag 4:1 SoL   55  52   52    48

Överklagan rätt tid     2    4     3      1
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Familjenämndens individ- och familjeutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
6 december 2021

Justerandes sign

Överklagan avvisas     0    0     0      1

Yttrande över överklagat beslut     1    4     4      1

Ändring överklagat beslut     1    0     0      0

Familjefrid
Utredning 11:1 ansökan     1    0     2      2

Avsluta utredning     1    0     0      0

Lägga ner utredning     0    0     0      0

Öppenvård familjefrid     0    0     2      1

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

Vuxenenheten
Inleda utredning enligt 11 kap 1 § 
SoL

    0     0     0     0

Avsluta utredning     1     0     0     0

Utredning yttrande/upplysning     0     1     0     3

Avsluta utredning – avslag     0     0     0     0

Inleda utredning 7 § LVM     0     0     1     0

Avsluta utredning LVM § 11     0     0     0     0

Omedelbart omhändertagande enl 
13 § LVM

    0     0     0     0

Ansökan om vård enligt 11 § LVM     0     0     0     0

Placering LVM hem 25 §     0     0     0     0

Placering HVB hem 27 §     0     1     0     0

Placering HVB hem - missbruk     0     1     0     0

Placering HVB hem – övriga vuxna    0     0       0     0 

Yttrande körkortsförordning 3:8    0     0     0     0

Yttrande körkortsförordningen 5:2    0     0     0     1

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

Sammanträdesdatum
6 december 2021

Justerandes sign

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

Bostadskontrakt
Inleda utredning 11 kap 1 § SoL    0     6     3     1

Avsluta utredning    0     2     8     0

Bevilja andrahandskontrakt    0     1     6     0

Avslag 4:1    1     0     0     0

Överklagan rätt tid    0     0     0     0

Ändring av överklagat beslut    0     0     0     0

Delegationsbeslut i november 
Placeringsbeslut enligt 4 kap 1 § SoL – enhetschef Isabell Ahl

Placeringsbeslut enligt 11 § LVU – Ordförande Charlotte Rosdala

Domar och beslut, oktober och november 2021

Meddelande från Blekinge Tingsrätt den 29 oktober 2021, om att dom vunnit laga 
kraft. Mål nr. T 721-20. 

Handlingsid. 2021.3516

Avgörande om ensam vårdnad gäller från och med den 27 oktober 2021.

Meddelande från Förvaltningsrätten i Malmö den 11 november 2021. Mål nr. 3597-
21.

Handlingsid. 2021.3645

Dom meddelad angående överklagat beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen. 
Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 
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Familjenämndens individ- och familjeutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
6 december 2021

Justerandes sign

Meddelande från Förvaltningsrätten i Malmö den 16 november 2021. 

Mål nr. 12811-21

Handlingsid. 2021.3706

Dom meddelad angående umgängesbegränsning vid vård av unga. Förvaltningsrätten 
undanröjer Familjenämndens individ- och familjeutskotts beslut om 
umgängesbegränsning. 

Meddelande från Ystads Tingsrätt den 15 november 2021. Mål nr. B 644-21.

Handlingsid. 2021.3785

Dom meddelad angående bedrägeri 9 kap 1§ 1st brottsbalken med påföljd, 
ungdomsvård samt särskild föreskrift enligt kontrakt. Tilltalad ska även betala 
skadestånd. 

Meddelande från Högsta Förvaltningsdomstolen den 19 november 2021. Mål nr. 
6046-21.

Handlingsid. 2021.3796

Dom meddelad gällande fråga om prövningstillstånd av Kammarrättens avgörande 
om LVU (lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga). Högsta 
förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande 
står därmed fast. 

Meddelande från Ystads Tingsrätt den 22 november 2021. 

Mål nr. B 3056-21. 

Handlingsid. 2021.3803

Dom meddelad angående vapenbrott enligt 9 kap 1 § 2 st. och narkotikabrott enligt 1 
§ 1 st. 6 p och 2 §, påföljd, ungdomsvård samt särskilda föreskrifter enligt 
ungdomskontrakt. 

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse administratör, Zenitha Thulin, handlingsid: Fn 2021.3911.

Placeringar November, handlingsid: Fn 2021.3890.
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Familjenämndens individ- och familjeutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
6 december 2021

Justerandes sign

Familjehem november 2021, handlingsid: Fn 2021.3888.

Dom nr T 721-20 har vunnit laga kraft, vårdnad, handlingsid: Fn 2021.3516.

Dom i mål 3597-21 avseende bistånd, avslag, handlingsid: Fn 2021.3645.

Beslut i mål nr 12811-21 - undanröjer beslut om umgängesbegränsning, handlingsid: 
Fn 2021.3706.

Dom avseende ungdomsvård, mål nr B 644-21, handlingsid: Fn 2021.3785.

Beslut - Ej prövningstillstånd gällande LVU, mål nr 6046-21, handlingsid: Fn 
2021.3796.

Dom avseende ungdomsvård, mål nr B 3056-21, handlingsid: Fn 2021.3803.

_________

Beslutet skickas till:

Familjenämnden
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Familjenämndens individ- och familjeutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
6 december 2021

Justerandes sign

Fnifu § 196

Redovisning av statistik och kostnader 
november 2021

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

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

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse administratör, Zenitha Thulin, handlingsid: Fn 2021.3941.

Redovisning, administratörer Jenny Delfin och Camilla Ohlsson, handlingsid: Fn 
2021.3940.

_________

Beslutet skickas till:

Familjenämnen
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Redovisning avseende 
kostnader och statistik
Individ – och familjeomsorgen
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2021-12-03 2

Försörjningsstöd
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2021-12-03 3
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2021-12-03 4

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

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

Utbetalt bistånd Utbetalt försörjningsstöd per månad

2019 2020 2021

Arbetar aktivt för att djupdyka i ärenden som varit aktuella hos oss länge. Vad kan vi göra ytterligare för att få dem 

självförsörjande? Har också fått ett bättre system för att redovisa frånvaro / närvaro på SFI , vilket gör det lättare att 

göra korrekta bedömningar om SFI-studerande fullföljt sin planering. 
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2021-12-03 6
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De vanligaste orsakskoderna under jan – nov år 2020
Fördelat på antal unika beslut
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De vanligaste orsakskoderna under jan - nov år 2021
Fördelat på antal unika beslut

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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Sker en ökning av inkomna av nya ärenden. En trend som vi ser är att många av våra nyansökningar är nyinflyttade till vår kommun. 
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Arbetsmarknadsenheten

76



2021-12-03 9

7 7

4

6

1

4 4

1
2

6

5

1

7 7

8

7

8

9

8

3

10

0

7

4

0

10

1
2

3

0 0

5

8

14

1
0

2

4

6

8

10

12

14

16

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

ANTAL UNIKA 
INSATSER

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 - nov

2020 2021

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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Familjefrid
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Ökad förmåga att möta behoven på i kommunens regi genom internetbaserat arbete våld i nära relation: IVIN – som medarbetare gått 
utbildning i.
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Har just nu en pågående skyddsplacering. 
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7 uppdrag är skickade till familjevåldsenheten under perioden 

jan – nov 2021

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

2021-12-03 14

Familjevåldsenheten öppenvård

+ dubbelkompetens hos personal: dels att arbeta med 
behovsområdet säkerhet i BBIC – det vill säga föräldraförmågan i 
att tillgodose en miljö fri från våld för barnet. Dels samtal om våld 
för våldsutövaren och samtal om frihet för den våldsutsatta vuxna. 
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Solhuset
Vuxenenheten
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Har en pågående SOL placering start sep. -21. Beslut på 3 månader. 
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• Under år 2019 hade nämnden en LVM – placering under 
perioden maj – nov till en kostnad om 878 400 kr 

• Inga LVM – placeringar under år 2020

• 1 LVM – placering under år 2021 – placering under perioden 
maj – nov till en kostnad om 834 300 kr

2021-12-03 18

LVM – placeringar

En pågående LVM-placering. Upphör nov-21.   
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2021-12-03 19

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

Totala kostnaden för placeringar enligt SoL och LVM
jan - nov

2019 2020 2021

Tidigare LVM-placering nu avslutad. 
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14 uppdrag är skickade till vuxenenheten under perioden 

jan – nov 2021

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

2021-12-03 22

Vuxenenheten öppenvård 
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Barn och familj
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Antal inkomna anmälningar och ansökningar

2019 2020 2021

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. 

92



2021-12-03 25

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Ansökan 18-20 år

Anmälan 18-20 år

Ansökan 0-17 år

Anmälan 0-17 år

ANTAL UNIKA ANMÄLNINGAR / ANSÖKNINGAR 

Antal inkomna anmälningar och ansökningar under jan - nov
2019 2020 2021

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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De vanligaste orsakskoderna under jan – nov år 2021
Antal unika anmälningar
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De vanligaste orsakskoderna under jan - nov år 2020
Antal unika anmälningar

Under 2020 ökade orsakskoden ”Bristande omsorg, relationsproblem i familjen” dramatiskt. Utmaning är att kunna 
erbjuda stöd till familjerna i ett tidigare skede, här krävs ett samarbete mellan olika myndigheter – som är på gång. 
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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
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Inklusive alla faderskapsärenden & familjerätt
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Balder
Öppenvården
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Råd och stöd Samarbetssamtal

Antal unika 
insatser

Antal frivilliga insatser på öppenvårdsenheten
under jan - nov

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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