
   
Tomelilla kommun 
Familjenämnden 
 
  Ledamöter kallas 
  Ersättare underrättas 
 
 
Tid: Fredagen den 6 maj 2022 kl. 08.30 
  
Plats: Äppelkriget, Kommunhuset i Tomelilla 
 

 
Kallelse med föredragningslista 

 

Ärenden 
Diarienr Sidnr 

1 Val av justerare och tidpunkt för justering   
2 Ändringar i föredragningslistan   
3 Närvarolista  3 
4 Dialoger och informationsärenden 2022 2022/2 4 - 11 
5 Familjecentral 2020/124 12 
6 Ekonomisk uppföljning 2022/41 13 - 15 
7 6 kap 8 § 1:a st. FB överflyttning av vårdnad   
8 6 kap 8 § 1:a st. FB överflyttning av vårdnad   
9 Budgettremiss 2023 med plan för 2024-2025 2022/31 16 - 29 
10 Familjenämndens mål 2023 2022/42 30 - 39 
11 Förändring av förskolan Allegros ägarkrets och 

bolagsform 2022 
2022/45 40 - 51 

12 Revidering av tillståndsbeslut för Magazinets 
förskola, anmälan om förändring av lokal 

2021/111 52 - 61 

13 Nämndinitiativ - Samverkan om läsårstider 2022/54 62 
14 Delegeringsbeslut 2022 2022/4 63 - 64 
15 Anmälningsärenden 2022 2022/3 65 - 70 
16 Anmälningsärenden 2022 - Fnifu 2022/3 71 - 78 

 
 
 
 
 
 
 
Charlotte Rosdala (C) Therese Stendahl 
Ordförande Sekreterare 
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Tomelilla kommun 
Familjenämnden 
Meddela förhinder i god tid till Kommunledningskontoret som kallar ersättare. 
Telefon 0737-019145 Therese Stendahl 
E-post: kommun@tomelilla.se 
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NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSPROTOKOLL 
 
 
För Familjenämnden   (2019-2022) 
 
Sammanträdesdag:   Antal närvarande ledamöter:  
 
 
                     1                               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 
Telefon:   
Mobil: 0737-019145 
 

Diarienummer: FN 2022/2 
 
Datum 5 april 2022 

 

Dialoger och informationsärenden 2022-
05-06 

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

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

• Situationen i Ukraina 

 

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

• Säkerhet skolskjuts 

 

Anna Halonen, personligt ombud, informerar om verksamhetsberättelsen för 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Therese Stendahl, 2022-04-25. 

Verksamhetsberättelse Personligt Ombud i Tomelilla kommun 2021, handlingsid: Fn 
2022.1204. 
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Säkerhet kring skolskjutsar, handlingsid: Fn 2022.1262. 

 

Familjenämnden centralt/övergripande  

 

 

Therese Stendahl 

Nämndsekreterare 
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Verksamhetsberättelse Personligt Ombud i Tomelilla kommun 2021 

 

Vår verksamhetsberättelse bygger på 28 klienter och ett stort antal samtal från 

medborgare samt personal som efterfrågat vägledning och stöd. Under året som gått så 

har vi även gjort ett 10-tal uppsök som i vissa fall resulterat i ett fortsatt arbete för att öka 

dessa personers möjlighet till ett skäligt liv. Liksom året innan så har vi sett att pandemin 

har haft påverkan även under året 2021. Fortsatt har vi mött personer med oro och en 

ökad ensamhet. Under första halvan av året var det fortsatt många digitala möten som 

senare övergick till att bli fysiska igen. De viktigaste frågorna under året har i huvudsak 

handlat om hälsa, ekonomi, bostadsproblem, sysselsättning och den ökande 

digitaliseringen.  

 

Personligt ombuds uppdrag 

Personliga ombuden (PO) är en fristående verksamhet som har två viktiga uppdrag. Det 

individuella uppdraget som innebär att vi arbetar på uppdrag av klienten för att bevaka 

dennes rättigheter samt det strukturella uppdraget att identifiera och rapportera brister och 

systemfel.  

Verksamheten med personligt ombud riktar sig till personer som är 18 år och äldre, som har 

psykiska funktionsnedsättningar och betydande och väsentliga svårigheter att utföra 

aktiviteter inom olika livsområden. De enskilda som kan få stöd av personligt ombud ska ha 

sammansatta och omfattande behov av vård, stöd och service, rehabilitering och 

sysselsättning samt ha behov av långvariga kontakter med socialtjänsten, primärvården och 

den specialiserade psykiatrin och andra myndigheter (Förordning 2013:522). Behov av stöd 

ska vara direkt kopplat till den psykiska funktionsnedsättningen.  

 

En av de personliga ombudens styrkor ligger i att vi har tid att skapa relationer, som är 

grunden för klientarbetet. Tillsammans med personen vi möter gör vi en kartläggning som 

blir den handlingsplan vi arbetar utifrån. Vår främsta uppgift är att skapa de förutsättningar 

som gör att klienten kan få till stånd goda och samordnade insatser i enlighet med behov, 

önskemål och rättigheter. Vi arbetar även uppsökande, vilket innebär att vi åker runt och 

informerar om vilka vi är samt att vi försöker få kontakt med dem som är allra mest utsatta  
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och ensamma. Vi träffar våra klienter på vårt kontor, i deras hem eller på någon helt neutral 

plats tex ett café, bibliotek eller ute i naturen. Kontorets plats är viktig, det ska vara lätt att 

besöka ombuden.  

 

I det strukturella uppdraget verkar vi ombud för att gruppen med psykiska 

funktionsnedsättningar ska få bättre livsvillkor. I vårt arbete identifierar och rapporterar vi 

de brister i serviceutbudet som gör att målgruppens behov inte blir tillgodosedda. 

Sammanställda brister rapporterar vi till chefer och ledningsgrupp samt till andra berörda 

myndigheter. Denna rapportering ska ses som ett underlag för utvecklings- och 

förbättringsarbete.  

 

Hur kommer ombuden i kontakt med personer som är i behov av hjälp? 

• Uppsökande arbete 

• Klienten själv tar kontakt 

• Genom anhöriga 

• Via kommuninvånarna 

• Ibland genom samarbetspartner 

 

Enligt Regeringen skall verksamheten för Personligt ombud bedrivas i samarbete med 

andra huvudmän.  

Ombuden för Tomelilla/Sjöbo/Simrishamn/Skurup har under 2021 haft en gemensam 

ledningsgrupp. Detta eftersom kommunerna ligger nära varandra geografiskt och på så sätt 

redan har ett naturligt samarbete.  

I ledningsgruppen ingår: Socialchefer, förvaltningschefer, öppenvårdspsykiatrin, Personliga 

ombud, IFS (Intresseföreningen för schizofreni och liknande psykoser), IFP 

Lundabygden/Österlen (Lokalförening inom IFS Skåne), RSMH (Riksförbundet för 

social/mental hälsa), Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt Primärvården. 

Ledningsgruppen har träffats 4 gånger under 2021. Ledningsgruppens roll och 

sammansättning är avgörande för att skapa goda förutsättningar för arbetet som personligt 

ombud.  
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Systembrister och skrivelser som vi rapporterat under 2021.  

• Arbetsförmedlingens nedrustning har påverkat målgruppen som är i stort behov av 

ett nära individuellt stöd. Den stora digitaliseringen utgör ett hinder för många av 

våra klienter som inte kan systemen eller saknar den digitala tekniken. Under 

pandemin har arbetslösheten ökat och vår målgrupp står ännu längre ifrån 

arbetsmarknaden. Kommunen har genom arbetsmarknadsenheten tillsatt extra stöd 

för de personer som uppbär ekonomiskt bistånd. De som inte har ekonomiskt bistånd 

faller då mellan stolarna och står helt utan hjälp. 

• Den ökande digitaliseringen har gjort det svårt för målgruppen som inte alltid har 

kunskap, ekonomi till rätt utrustning. Detta kan innebära en risk för ett utanförskap. 

Pågående arbete innebär att kartlägga digitaliseringens påverkan. Vilka är 

möjligheterna? Vilka hinder finns med den allt större digitaliseringen?  

Vad behöver göras och av vem? 

• Under året uppmärksammades det att Primärvården i våra närliggande kommuner 

hade olika uppfattning gällande kostnader för intyg (LOH). Frågan lyftes med 

representant för Primärvården och resulterade i att ingen avgift ska tas ut för LOH, 

vilket har framförts till respektive enhet.  

 

Arbetsmiljön 

Arbetet som personligt ombud är ett fristående ensamarbete och våra möten sker där 

klienterna önskar. Liksom tidigare år så har ombuden under 2021, vid behov, arbetat och 

hjälpt varandra över kommungränserna. I den uppsökande verksamheten arbetar vi alltid 

två ombud tillsammans. Under 2021 så har efterfrågan av stöd ifrån Personligt ombud varit 

stor. Under året har ombuden haft extern lösningsfokuserad handledning två timmar var 

tredje vecka. Däremellan har ombuden vid behov träffats för intern handledning och 

planering. Ett användarvänligt kontor är viktigt där vi som kollegor kan träffas samt en 

närhet till andra kollegor med en fristående ställning har visat sig ha en positiv effekt. 

 

Under året har Personliga ombuden deltagit i följande aktiviteter: 

• Hur ska jag orka? - om att stötta någon annan och samtidigt bevara mig själv, 
Sydöstra Skånes Anhörigstöd & Region Skåne. 
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• Fånga upp och förebygga utmattning och PTSD, Sveriges kommuner och regioner. 

• Socialpsykiatriskt perspektiv på återhämtning vid psykisk ohälsa, Nationell samverkan 
för psykisk hälsa. 

• Välkommen till en presentation av pågående arbeten och utbildningar inom området 
suicidprevention i Skåne. Tillsammans förebygger vi självmord, Sveriges kommuner 
och regioner. 

• Utbildningar om våld mot äldre och personer med funktionsnedsättning, 
Länsstyrelsen Skåne. 

• Digital konferens på den suicidpreventiva dagen 2021, Folkhälsomyndigheten. 

• Utmaningar vid återhämtning från samsjuklighet, Studiefrämjandet och Sveriges 
kommuner och regioner.  

• Länsstyrelsens nätverksträff för Personliga ombud, föreläsning om sekundär 
traumatisering med Josefin Grände. 

• Vårdförlopp schizofreni  

• Återhämtning och psykisk hälsa, Nationell samverkan för psykisk hälsa. 

• Livsavgörande samverkan, Folkhälsomyndigheten. 

 

Iakttagelser 2021 

• Fortsatt svårt att få eget boende. 

• De klienter vi möter påtalar att de har svårt att göra sina röster hörda samt att de har 

svårt att få hjälp utifrån sina förutsättningar. Återkommande är deras upplevelse av 

brist på ett gott bemötande och kunskap om psykisk ohälsa hos olika aktörer. 

 

Glädjande är att de klienter som har tagit emot stöd och hjälp ifrån ombuden och dess 

samarbetspartner uttrycker vid våra avslutande samtal att de upplever en högre livskvalité, 

ett mer självständigt liv och en förbättrad livssituation. 

 

 

 

 

Tomelilla 10 januari 2022 

 

  

Susie Svensson          Anna Halonen 
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Information kring skolskjutsar 

Det är cirka 490 elever som åker skolskjuts i Tomelilla. 

Hållplatser längs vägarna 

Det finns flera hållplatser längs vägarna där elever behöver korsa vägen för att komma till sin 
hållplats. Barn och utbildnings skolskjutssamordnare, Eva Johansson, har en kontinuerlig dialog med 
bussbolaget för att säkra rutiner för säker övergång. Detta är ett ständigt pågående arbete då 
hållplatser förändras. Skolskjutssamordnaren åker med i bussarna någon/några gånger per läsår för 
att försäkra sig om att barnen kommer över vägarna säkert. Det är ett vårdnadshavaresansvar att 
följa eleven till och från hållplatsen om det är nödvändigt, busschauffören har ansvar från när eleven 
går på bussen. Det är idag ca 30 barn som behöver korsa en väg, antingen på morgonen eller 
eftermiddagen för att nå sin hållplats. 

Hållplatser vid skolor 

Hållplatserna vid Brösarps skola, Odenslundsskolan, Smedstorps skola och Kastanjeskolan är 
funktionella. Lindesborgsskolans situation är ibland problematisk då vårdnadshavare parkerar på 
bussparkeringen och cykeltrafiken vid tillfällen upplevs inte följa trafikreglerna. Tryde skola som inte 
är kommunal och därför har ansvar för sin egen hållplats är även den svår. Enligt 
skolskjutssamordnaren hade den kunnat förändrats genom att flytta om övrig parkering samt ha en 
infart och en annan utfart för bussarna. Inga bussar backar vid skolhållplatserna enligt rutiner som 
finns, dock kan det ibland vara nödvändigt då andra trafikanter parkerar på ett sätt som inte är enligt 
regler. Skolskjutssamordnaren har varit ute och observerat och inte sett någon buss backa vid de 
tillfällena.  

Elevers åsikter om skolskjutsen 

Skolskjutssamordnaren har under en period åkt med samtliga skolskjutsar. Detta har gjorts även 
tidigare år men i år har hon även intervjuat några elever i varje buss samt ställt frågor i grupp till 
samtliga elever. 

Skolskjutssamordnarens övergripande intryck är att det är betydligt lugnare på bussarna än tidigare. 
En förklaring kan vara att rutinen med fasta platser nu har funnits i flera år och är accepterad av 
eleverna. Busschaufförerna har i fjor även för första gången fått information/utbildning av elevhälsan 
kring bemötande av elever i behov av stöd. Bussarna är i mycket fint skick och skadegörelse sker i 
mycket liten skala. 

Eleverna uppger i intervjuerna att de känner sig trygga i bussen. Dock uttrycker några elever att det 
på vissa hållplatser/vägen till hållplatsen finns en oro för vildsvin. Några elever (väg 11) uttrycker 
även att de behöver gå ute i gräset för att vägrenen är så smal. Det gör att de blir blöta och fryser. 

Barn- och utbildning delar ut kostnadsfria reflexer/reflexvästar till samtliga elever som åker 
skolskjuts, dessa används i begränsad omfattning. De äldre eleverna lyser med sin mobil när 
skolskjutsen kommer för att markera att de ska bli upphämtade, det gör dock inte att andra bilister 
ser dem. Barn- och utbildning har ställt frågan till ungdomsrådet kring vilket sorts reflex de skulle 
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önska för att öka användningen och trafiksäkerheten. Eleverna önskade reflexvantar med 
touchfunktion. Även här finns det naturligtvis ett vårdnadshavareansvar. 

 

 

 

Nästa år bör enkät göras kring frågorna för att få en tydligare komma åt det individuella perspektivet. 
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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 
Telefon:   
Mobil: 0737-019145 
 

Diarienummer: FN 2020/124 
 
Datum 25 april 2022 

 

Tjänsteskrivelse - 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, 2022-04-25. 

 

Familjenämnden centralt/övergripande  

 

 

Therese Stendahl 

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

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

 

 Familjenämnden 

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

Diarienummer: FN 2022/41 
 
Datum 25 april 2022 

 

Ekonomisk uppföljning för mars 2022 

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

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen redovisar ekonomisk uppföljning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Therese Stendahl, 2022-04-26. 

Budgetuppföljning för BoU mars 2022, handlingsid: Fn 2022.1385. 

Budgetuppföljning för IFO mars 2022, handlingsid: Fn 2022.1386. 

 

Familjenämnden centralt/övergripande  

 

Therese Stendahl 

Nämndsekreterare 
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Barn och utbildning, per ansvar 
    

 
 
 
Ekonomi 
 
Barn- och utbildnings nettokostnader uppgår till 87,0 mnkr. Avvikelse mot budget för perioden januari till 
och med mars är ett överskott med 1,0 mnkr.  

Avvikelsen inom Skolpeng/Barnpeng beror på fler barn och elever i fristående regi respektive i annan 
kommun än budgeterat. Elevhälsan har för tillfället ett överskott som beror dels på en vakant tjänst dels 
på att de ännu inte hunnit använda vissa budgetmedel som till exempel för kurser och utbildningar.  

Skola inkl. fritidshem och förskoleklass har ett överskott framförallt på grund av att skolorna ännu inte 
hunnit köpa in utbildningsmaterial.  

Ansvar Årsbudget 2022 Budget Jan - Mars Utfall Jan - Mars Budgetavvikelse Jan - Mars (tkr)
Summa 361 153 87 941 86 977 964
Gymnasieundervisning 79 168 19 175 18 970 205

Skolpeng/Barnpeng 202 444 50 215 50 794 -579 

Ledning/Administration 47 758 11 240 11 185 55

Elevhälsan 22 637 5 614 4 926 688

Skola, fritidshem och förskoleklass 7 821 1 675 1 173 502

Förskola 1 325 22 -71 93

Mars UPPFÖLJNING BoU
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Budgetuppföljning Jan – Mars 2022 ”Individ och familj” 
Ansvar Utfall Jan – Mars 

2022 Årsbudget Prognos Budgetavvikelse 

Individ och familj 14 461 67 476 67 476 0 

Ledning och politik 1 513 6 705 6 705 0  

Barn och unga 3 562 24 495 24 495 0  

Arbete och försörjning 3 564 13 931 13 931 0  

Arbetsmarknadsenheten 1 875 6 376 6 376 0  

Kommunal Vuxenutbildning 1 776 6 050 6 050 0  

Resursenheten 2 171 9 919 9 919 0  

 

Individ och familj prognosisterar ett 0-resultat vid årets slut. 

Alla verksamheter ser ut att hålla budget. Personalkostnaderna följer budgeten. Försörjningsstöd har 
ett lägre utfall än budget för perioden.  

En mer detaljerad uppföljning av utfall och volymer avseende AME och Vuxenutbildningen kommer 
till tertialuppföljningen efter april.    
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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:   
 

Diarienummer: FN 2022/31 
 
Datum 28 april 2022 

 

Tjänsteskrivelse - Budgetremiss med mål 
2023 
Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar ställa sig bakom förvaltningens förslag på budgetyttrande, 
handlingsid: Fn 2022.1387. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutar fastställa planeringsförutsättningarna för mål- och budget 
2023-2025 samt remittera förutsättningarna till nämnderna för yttrande, handlingsid: 
Fn 2022.949. 

 

Nämnderna ska i budgetyttrandet även ange sina investeringsbehov. 

Nämnderna ska lämna sina remissyttranden senast den 31 maj 2022. Dessa yttranden 
kommer att användas i de fortsatta dialogerna mellan nämnderna och budget- och 
investeringsberedningarna. 

Förvaltningen har tagit fram förslag på budgetyttrande, handlingsid: Fn 2022.1387. 

 

Ekonomiska konsekvenser 
Framgår i budgetyttrandet. 

Barnperspektivet 
Framgår i budgetyttrandet. 
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Miljöperspektivet 
Framgår i budgetyttrandet 

Uppföljning 
Fortsatt dialog i kommande budget-och investeringsberedning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, skolchef Johan Holmqvist 2021-04-28. 

Budgetremiss familjenämnden 2023, handlingsid: Fn 2022.1387. 

Ks § 16/2022 Planeringsförutsättningar för mål och budget 2023 med plan för 2024-
2025, handlingsid: Fn 2022.949. 

Ks 144/2021 Tidplan för budget 2023 med plan för 2024-2025, handlingsid: Fn 
2022.312. 

 

Familjenämnden centralt/övergripande  

 

Johan Holmqvist 

Skolchef 

 

Beslutet skickas till:  

 

Kommunstyrelsen 

Ekonomichef Elisabeth Wahlström 

Skolchef Johan Holmqvist 

Biträdande skolchef Ulrika Ahrlin 

Socialchef Camilla Andersson 
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Barn och utbildning, Stöd och 
omsorg
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Johan Holmqvist
Skolchef
Direkt 0417-18487
Mobil 0709-958487
ulrika.ahrlin@tomelilla.se

 
 

 
Familjenämndens budgetyttrande  
 
Nämndens ansvarsområde 
 
Familjenämndens ansvarsområde består av två huvudområden, barn-och 
utbildningsverksamheten och individ- och familjeomsorgen. 
Familjenämndens barn och utbildningsverksamhet innefattar skola och 
barnomsorg för barn och elever boende i Tomelilla kommun eller barn 
och elever från grannkommuner vilka går i våra kommunala förskolor och 
skolor. Familjenämndens barn-och utbildningsverksamhetsansvar sträcker 
sig från och med förskola till och med gymnasieutbildning. Uppdraget 
sker egen regi samt genom annan huvudman, kommunal eller fristående.  
Familjenämndens individ- och familjeomsorg innefattar barn- och 
ungdomsvård, missbruksvård, familjerätt, öppenvård och ekonomiskt 
bistånd. Arbetsmarknadsåtgärder, integrationssamordning, personligt 
ombud och administrativt ansvar för vuxenutbildning och svenska för 
invandrare ligger också inom ansvarsområdet. 
 
 
Nämndens största och viktigaste utmaningar enligt nulägeskartan och 
nyckeltal 
Familjenämndens största och viktigaste utmaning inom förskolan och 
skolan är att skapa möjligheter för ökad måluppfyllelse för Tomelillas 
elever. Strävan måste vara att alla elever har möjlighet att nå målen och att 
de blir behöriga för vidare studier på gymnasieskolan. En 
gymnasieutbildning med examen är en förutsättning för självförsörjning 
och ett gott liv på sikt. Övergången till gymnasieskolan sker efter årskurs 
nio men elevernas resultat i årskurs nio följer av en hel grundskoletid och 
tid i förskolan. Förutsättningar för ökad måluppfyllelse skapas genom 
skickligt pedagogiskt ledarskap, god undervisning, stimulerande lärmiljöer 
samt trygga barn och elever. Familjenämnden har en särskild utmaning, att 
genom sin resursfördelning och resultatuppföljning, balansera kravet på 
kompensatorisk resurstilldelning och bibehållen robust skolstruktur. För 
familjenämndens område kopplat till individ-och familj är den största 
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utmaningen att öka självförsörjningsgraden och minska utanförskap. 
Vidare ska verksamheterna under individ-och familj skapa förutsättningar 
för goda och trygga uppväxtvillkor för våra barn-och unga. 
Familjenämndens båda huvudverksamheter ska arbeta förebyggande och 
främjande så att medborgarna ges förutsättningar till ett rikt liv och 
egenmakt. 
 
 
Konsekvenser på kort och lång sikt 
 Familjenämnden har fått bekräftelse om en ökad måluppfyllelse läsåret 
20/21 med mycket goda resultat för åk 6 sett till andelen elever med 
godkända betyg samt ökad måluppfyllelse åk 9, avseende 
gymnasiebehörighet (behörighet till yrkesprogram). Måluppfyllelsen 
avseende egenförsörjning har också förbättrats med lägre kostnader för 
ekonomiskt bistånd och lägre andel vuxna som mottar bidrag. Andelen 
externt placerade barn/unga är fortsatt låg. Trenden från de två närmaste 
åren håller i sig för externa placeringar.  
 
Familjenämnden är en personalintensiv verksamhet där särskild 
uppmärksamhet gällande löneutveckling är viktig, både på kort och lång 
sikt. Då lika villkors principen råder gentemot fristående verksamhet ska 
familjenämnden ersätta fristående verksamheter med samma relativa 
utrymme som för verksamhet i egen regi. Även små skillnader i 
uppräknade kostnader, löner och övriga kostnader kan medföra betydande 
differens mellan ramökning och faktiska kostnader. Konkurrensen om 
skickliga och utbildade medarbetare kommer att driva på lönebildningen 
inom nämndens verksamheter både på kort och lång sikt. 
 
 I samband med utmaningar både på kort och lång sikt bör statsbidrag till 
förskole/skolsektorn samt statsbidrag/ersättningssystem för 
arbetsmarknadsåtgärder och vuxenutbildning nämnas. Såväl 
skolverksamhet (förskola/skola/vuxenutbildning) samt 
arbetsmarknadsåtgärder är till betydande del finansierat genom staten. 
Finansiering som emellanåt är kortsiktig och där förändringar snabbt kan 
beslutas i vilket nämnden inte har någon rådighet. Ett tydligt exempel är 
den förändringen gällande extratjänster som skedde mellan åren 2021 och 
2022, där extratjänster fasas ut för att ersättas av mindre subventionerade 
anställningsformer, vilka är mer resurskrävande för familjenämnden och 
övriga kommuner.  
 
Under 2022 har det kommit in ett par medborgarinitiativ vilket nämnden 
besvarat med att dessa ska återkomma i nämndens budgetremiss. Två 
initiativ rör den s.k. ”Ungdomsbiljetten”, dvs möjligheten att barn/unga 
kan resa med kollektivtrafik året runt och under alla tider kollektivtrafik 
går. För närvarande får berättigade gymnasieungdomar ett s.k. ”Skolkort” 
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vilket medger resande mån-fredag morgon-kväll. Ett införande av 
”Ungdomsbiljett” till alla ungdomar i gymnasieålder (16-19 år) innebär en 
merkostnad med drygt 500 000 jämfört med dagens ”Skolkort”. 
Ungdomsbiljetten medger resor i hela Skåne, ”Skolkortet” är styrt till var 
ungdomen går sin gymnasieutbildning och dennes adress (olika zoner). 
 
Vidare har ett medborgainitiativ lämnats avseende önskad upprustning av 
utemiljön, Smedstorps skola, vilket familjenämnden återkommer till 
nedan, under rubriken investeringar. 
 
Under 2022 har familjenämnden tagit fram en lokallösning för en 
familjecentral och avser teckna avtal med extern fastighetsägare. Detta 
kommer innebära nya hyreskostnader och utökad verksamhet för 
familjenämnden. Hyresnivåerna är beskrivna i skrivelse till 
kommunstyrelsen och det utökade driftsåtagandet återfinns i den 
utredning som tidigare presenterats för kommunstyrelsen. 
 
Nämndens sätt att möta utmaningen 
Familjenämnden prioriterar och förändrar inom tilldelad ram. Inför 
budget 2023 kommer särskild granskning ske avseende familjenämndens 
budget kopplad till gymnasieundervisning/gymnasievolymer kontra 
vuxenutbildningsvolymer och arbetsmarknadsåtgärder.  
 
De minskade kostnaderna för placeringar möjliggör en resursförstärkning i 
verksamheten för hemmaplanslösningar, mer förebyggande arbete och 
stärkt kvalitet. 
 
Verksamheterna under familjenämnden har fortsatt utvecklat sitt arbete 
med systematiskt kvalitetsarbete, med verksamhetsdialoger, framtagande 
av nulägeskartor och fortlöpande information till nämnden. Det 
utvecklade arbetssättet kopplat till kvalitetsuppföljning har i sin tur 
understött nämndens arbete med framtagande av mål. Vidare har 
kvalitetdialogerna fördjupats på enheterna och kommit närmare 
professionen. Under 2021 fattade nämnden ett tydligt gemensamt mål för 
nämndens verksamheter, om föräldrautbildning. Detta mål tillsammans 
med nämndens internkontrolluppföljning avseende rutiner för skol-
/socialtjänstsamverkan har ökat takten i arbetet med en välutvecklad 
samverkan mellan förskola/skola och socialtjänst. Verksamheterna har 
också startat ett gemensamt samarbete med Karolinska institutet och 
RISE, där målsättningen är att få in externa aktörer/sociala entreprenörer 
som samskapare för tryggare och bättre uppväxtvillkor för våra unga 
medborgare i Tomelilla. 
Familjenämnden följer upp ekonomiskt utfall på verksamhetsnivå, 
månatligen (undantaget månader med tertialuppföljning, bokslut samt 
januari och månad).    
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Taxor- och avgifter 
 

- Maxtaxebeloppet – vilket bör utformas som en hänvisning till av 
Skolverket årligen beslutat belopp (bygger på inkomstbasbelopp) 

- 100:- avgift för förlorat resekort (Skånetrafiken) 
 
 
 
 
 
Investeringsbudget 
 
Projekt 2023 2024 2025 
Inventarier, utbyte, barn-och utbildning  1500 1500  1500 
Digitala enheter till elever/personal 
enligt utbytesplan 
 

1500 1500 

 
 
 
1500 

Smedstorps skolgård 500   
Projektering f-6 skola* 8800   
Fortsättning initiativ Brösarp, 
växthus  

Kostnads- 
uppskattning 
framme till 
investeringsbe
-redning 

  

 
*Skolplacering inte beslutade än, varav projektering beräknas pågå in i 2023. 
 
 

 
Demografiska effekter på verksamheten 
Antalet barn inom förskolan och grundskolan kommer att vara tämligen 
konstant enligt senaste prognos för 2023–2025. Antalet barn/unga aktuella för 
gymnasiestudier (16–20 år) kommer att öka med totalt 68 st från 2022 – 2025, 
tillkommande16-20 åringar enligt prognos 2023, 17 st., 2024 34 st samt 2025, 17 
st. 
 
 
Budgetyttrandets påverkan på barnperspektivet 
Familjenämndens ansvarsområde och de verksamheter som familjenämnden är 
huvudman för har den allra största betydelsen för Tomelillas barn och unga. 
Trygga barn och elever som ges bästa möjliga förutsättningar att lyckas i skolan 
är högsta grad relevant ur ett barnperspektiv. 
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Nämndens förslag till mål för att förstärka god ekonomisk hushållning 
 
(samtliga mål sänds till kommunstyrelsen i särskilt beslut) 
 
”Andelen behöriga till yrkesprogram ska vara minst 80%. Ett första delmål mot 
målet, alla ska bli behöriga till nationellt program.” 
 
 
”Andelen som är egenförsörjda i Tomelilla ska följa rikssnittet och får inte 
avvika negativt med mer än 2,5%” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Barn och utbildning  
    
    
Johan Holmqvist 
Skolchef 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 mars 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ks § 16 Dnr KS 2021/212 

Planeringsförutsättningar för mål och 
budget 2023 med plan för 2024-2025 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar fastställa planeringsförutsättningarna för mål- och budget 
2023-2025 samt remittera förutsättningarna till nämnderna för yttrande, handlingsid: 
Ks 2022.533. 

Nämnderna ska i sina remissyttranden ange sitt prioriterade investeringsbehov med 
driftkostnadskonsekvenser för perioden 2023-2025. 

Nämnderna ska lämna sina remissyttranden senast den 31 maj 2022. Dessa yttranden 
kommer att användas i de fortsatta dialogerna mellan nämnderna och budget- och 
investeringsberedningarna. 

Protokollsanteckning 
Sara Anheden (S): 

De partier som kommer styra Tomelilla kommun 2023, har efter valet rätt att ändra 
budgetförutsättningarna. 

Ärendebeskrivning 
I enlighet med det fastställda reglementet för ekonomistyrning, 
resultatutjämningsreserv och god ekonomisk hushållning ska 
planeringsförutsättningarna för kommande planperiod fastställas av 
kommunstyrelsen. Enligt kommunallagen 11 kapitlet §10 ska det nyvalda fullmäktige 
fastställa budgeten vilket innebär att budgeten för år 2023 och plan 2024-2025 
behandlas i kommunfullmäktige den 30 november 2022. 

Planeringsförutsättningarna utgår från SKR:s skattunderlagsprognos 17 februari 
2022, cirkulär 22:06. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv i detta läge av budgetprocessen. 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 mars 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 16 forts. 

Barnperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv i detta läge av budgetprocessen. 

Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv i detta läge av budgetprocessen. 

Uppföljning 
Antagandet av planeringsförutsättningarna är starten för det kommande 
budgetarbetet och kommer att ligga som grund inför budget- och 
investeringsberedningarnas förslag till budget för perioden 2023-2025. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lämna ärendet till kommunstyrelsen utan 
förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, ekonomichef Elisabeth Wahlström, handlingsid: Ks 2022.532. 

Planeringsförutsättningar 2023-2025, handlingsid: Ks 2022.533. 

Tidigare behandling 
Ksau § 41/2022: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lämna ärendet till kommunstyrelsen utan 
förslag till beslut. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Sara Anheden (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

_________ 

Beslutet skickas till: 

Ekonomichef Elisabeth Wahlström 

Kanslichef Johan Linander 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 mars 2022 

 

Justerandes sign    

 

Familjenämnden 

Vård och omsorgsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 

Byggnadsnämnden 

Överförmyndarnämnden 

Revisorerna  
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
15 december 2021 

 

Justerandes sign    

 

Ks § 144 Dnr KS 2021/212 

Tidplan för budget 2023 med plan för 
2024-2025 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar anta tidplan för budget 2023 med plan för 2024-2025. 

Ärendebeskrivning 
Omvärlds- & nulägesanalys 16 februari 2022 kl. 09.00-12.00 
Omvärldsanalys med globala trender inför kommande planperiod redovisas. Hur 
påverkas Tomelilla kommun av förändringar i omvärlden? Hur kommer den 
ekonomiska utvecklingen att påverka Tomelilla kommun?  Nulägesanalysen för 
kommunen redovisas. 
Deltar gör kommunstyrelsen, presidierna från kommunfullmäktige, familjenämnden, 
vård och omsorgsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, 
överförmyndarnämnden och byggnadsnämnden samt berörda tjänstepersoner. 
 
Årsredovisningen för 2021 behandlas i kommunstyrelsens arbetsutskott 2 mars 
2022. 
 
Fastställande av budgetförutsättningar, 16 mars 2022 
Kommunstyrelsen fastställer planeringsförutsättningarna för arbetet med mål och 
budget 2023-2025 utifrån resultatet från omvärlds- och nulägesanalyserna samt de 
aktuella ekonomiska förutsättningarna. Grunden i de ekonomiska förutsättningarna 
är SKR:s skatte- och statsbidragsprognoser från februari. Vidare formuleras 
eventuella remissfrågor och vid behov förslag till justerade ägardirektiv 
 
Förutsättningarna skickas ut till nämnderna för yttrande enligt samma modell som 
inför 2022 års budget, dvs en redovisning av de utmaningar och möjligheter man ser 
för kommande planperiod. I yttrandet ska även investeringsbehoven vara 
inkluderade. (Mallar för investeringsprojekt och driftkostnadskonsekvenser kommer 
att tas fram för att användas i remissyttrandet) 
 
Kommunstyrelsen behandlar årsredovisningen 2021, 16 mars 2022. 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
15 december 2021 

 

Justerandes sign    

 

§ 144 forts. 
 
Kommunfullmäktige fastställer årsredovisningen 2021, 4 april 2022 
 
Samråd med kommunala bolag och förbund, 6 april 2022 
Samrådet syftar till en redogörelse av föregående årsbokslut och 
budgetförutsättningar för 2023. Deltagande aktörer är kommunstyrelsens 
arbetsutskott, Österlenhem, TIAB, ÖKRAB, SÖRF, Miljöförbundet, Österlen VA 
AB samt chefstjänstepersoner. 
 
Nämndernas yttrande angående budgetförutsättningarna samt förslag till mål, 
taxor och avgifter lämnas, 31 maj 2022  
Nämnderna ska lämna sina yttranden till kommunstyrelsen senast den 31 maj 2022. I 
svaren ska investeringsbehoven redovisas.  
 
Investeringsberedning 1, 8 juni 2022. 14.00 
Vid beredningens första möte redovisas den "bruttolista" inför 2023-2025 som 
nämnderna har lämnat i sina budgetyttranden samt en genomgång av tidigare 
beslutade investeringar som sträcker sig över flera år. Deltar gör beredningens 
ledamöter samt berörda tjänstepersoner. 
 
Investeringsberedning 2, 14 juni 2022, kl. 14.00 
Beredningens andra möte som syftar till att prioritera planerade investeringsobjekt 
utifrån budgetberedningens planeringsförutsättningar samt eventuellt formulera 
frågor till nämnderna och förvaltningen inför det fortsatta budgetarbetet.  
 
Budgetberedningen, 15 juni 2022 
Slutlig uppdragsdialog med nämndpresidierna utifrån budgetyttranden Eventuella 
tilläggsfrågor och uppdrag ges till nämnderna. Deltar gör även berörda 
tjänstepersoner. 
 
Kommunala bolag och förbund ska lämna in sina förslag till budget, 30 
september 2022 
Inget sammanträde utan enbart inlämning av material 
 
Investeringsberedning 3, 12 oktober 2022, kl. 14.00 
Beredningens tredje möte som syftar till att göra en slutlig prioritering av planerade 
investeringsobjekt 2023-2025. Beredningens underlag utgör en del av 
kommunstyrelsens budgetförslag.  
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
15 december 2021 

 

Justerandes sign    

 

§ 144 forts. 
 
Budgetberedningens/kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanställning mål 
och budget, skattesats samt avgifter och taxor, 19 oktober 2022 
Kommunstyrelsens arbetsutskott och tillika budgetberedningen avger sitt slutliga 
förslag till mål och budget 2023 med plan 2024-2025, skattesats 2023 samt avgifter 
och taxor. 
 
MBL-förhandling förslag till mål och budget enligt MBL § 11, 28 oktober 2022 
Majoritetens budgetförslag MBL-förhandlas med de fackliga organisationerna. 
 
Kommunstyrelsens förslag till mål och budget, 9 november 2022 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige förslag till mål och budget 2023 med 
plan 2024 -2025, skattesats 2023 samt avgifter och taxor. 
 
Reservdag MBL-förhandling om förslag till mål och budget enligt MBL § 11, 
18 november 2022. 
Majoritetens budgetförslag MBL-förhandlas med de fackliga organisationerna. 
 
Kommunfullmäktige 30 november 2022 
Kommunfullmäktige antar mål och budget för 2023 med plan 
2024-2025, fastställer skattesats för 2023 samt beslutar om taxor och avgifter för 
kommande år. 
 
Fastställande av nämndernas internbudget, senast 31 januari 2023. 
Under januari månad beslutar nämnderna och kommunstyrelsen om sina respektive 
internbudgetar samt nämndmål.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv 
 
Barnperspektivet 
Ungdomsrådets delaktighet i budgetprocessen sker under arbetets gång, i övrigt har 
förvaltningen inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 
 
Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
15 december 2021 

 

Justerandes sign    

 

§ 144 forts. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar anta tidplan för budget 2023 med plan för 2024-2025. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 237/2021, handlingsid: Ks 2021.4262. 

Tidigare behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 237/2021: 

Kommunstyrelsen beslutar anta tidplan för budget 2023 med plan för 2024-2025. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Budgetberedningen 

Kommundirektör Britt-Marie Börjesson 

Ekonomichef Elisabeth Wahlström 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Familjenämnden 

Vård och omsorgsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 

Byggnadsnämnden 

Överförmyndarnämnden 

Revisorerna 

Österlenhem/TIAB 

Österlens Kommunala Renhållnings AB (ÖKRAB) 

Österlen VA AB 

Ystad-Österlenregionens Miljöförbund 

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (SÖRF) 

Kommunfullmäktige för information 
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 Familjenämndens utbildningsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
21 april 2022 

 

Justerandes sign    

 

Fnuu § 23 Dnr FN 2022/42 

Familjenämndens mål 2023 

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

Ärendebeskrivning 
Familjenämnden har processat förslag till mål för nämnden, 2023 i form av en 
måldialog med chefer i nämndens verksamheter och familjenämndens ledamöter. 
Utgångspunkt för måldiskussionen har varit de omvärldsanalyser som gjorts, 
nulägeskartor som varit uppe i nämnden under budgetperioden, kvalitetsrapporter, 
statistik och utfall samt familjenämndens mål innevarande år, 2022. 

Ingången i målarbetet har följt inriktningen från fjolårets målarbete, dvs ökad 
tydlighet, om möjligt beslutade målnivåer och att målen är ”SMARTA”- specifika, 
mätbara, accepterade, realistiska och tidsatta. I dialogen och diskussionen kring 
målen lyftes samma problematik som vid fjolårets måldialog, hur att förhålla sig till 
mål som initialt inte pekar på full måluppfyllelse – dvs inte uppnår 100%. Full 
måluppfyllelse är också utgångspunkten i våra styrdokument. En viktig faktor har 
också varit kontinuiteten, ”Vilka mål ska/bör behållas”? samt hur skapas utmanande 
mål på rätt nivå, dvs både realistiska och samtidigt utmanade. 

Det är också viktigt i samband med beslutandet av nämndsmål för familjenämnden 
att nämna det systematiska kvalitetsarbetet och all annan uppföljning som görs och 
redovisas för familjenämnden. All verksamhet under familjenämnden redovisar 
regelbundet sitt utfall för familjenämnden och familjenämnden kan löpande följa 
verksamheternas systematiska kvalitetsarbete samt kopplade indikatorer. 
Familjenämnden behöver inte fatta specifika mål för varje verksamhetsområde. 
Verksamhetsuppföljningen består av flera beståndsdelar i enlighet med ovan 
beskrivet.  

Efter måldialogen har förvaltningen tagit fram förslag på nämndsmål för 2023. 
Förslagen har lyfts i de två utskotten, fnifu respektive fnuu som föregick 
familjenämndens möte i maj.  

Familjenämnden har tagit fram sex mål vilka korresponderar mot innevarande 
fullmäktigemål. Två av dessa pekas särskilt ut av familjenämnden som mål för god 
ekonomisk hushållning och finns med i familjenämndens budgetyttrande. 

 

30



 

 Familjenämndens utbildningsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
21 april 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 23 forts. 

Dessa två mål har tydliga målnivåer mot ett önskat läge. De övriga fyra målen har 
målnivåer med ett antagande om att effekten vid ett uppnående ökar måluppfyllelsen 
visavi KF-mål och KF-perspektiv. 

Förslag på mål redovisas i tabell nedan. Vart och ett av målen kommer 
kommenteras/beskrivas i slutet på ärendebeskrivningen. 

 

Föreslagna mål: 

Mål för god ekonomisk hushållning 

Fullmäktigemål Målförslag familjenämnden 
“God utbildning ges” ”Andelen behöriga till yrkesprogram ska 

vara minst 80%. Ett första delmål mot 
målet, alla ska bli behöriga till nationellt 
program.” 
 

”Livslångt lärande uppmuntras och 
människors möjlighet till egen 
försörjning underlättas” 

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

 

Övriga mål 

 

Fullmäktigemål Målförslag familjenämnden 
“Den upplevda tryggheten ökar” ”Kunskapen om våld i nära relationer 

ska öka familjenämndens verksamheter” 

”Inspiration ges till ett aktivt liv för 
bättre hälsa” 

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

”Förenkling leder till att fler kan göra det 
som är långsiktigt hållbart” 

”Deltagandet av barn och elever ska öka 
i förskola och skola jämfört med hösten 
2022” 

”Delaktigheten i samhället ökar och 
invånarna upplever att de kan påverka 
sin vardag” 

”Vuxennärvaron i samhället ska öka 
kvällar och helger i samverkan med 
civilsamhället och andra aktörer” 
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Justerandes sign    

 

§ 23 forts. 

Kommentarer och beskrivningar: 
Mål om god ekonomisk hushållning: 

”Andelen behöriga till yrkesprogram ska vara minst 80%. Ett första delmål mot målet, alla ska 
bli behöriga till nationellt program.” 
”Andelen som är egenförsörjda i Tomelilla ska följa rikssnittet och får inte avvika negativt med mer 
än 2,5%” 
Dessa två mycket viktiga mål föreslås vara kvar även budgetåret 2023. Målen i sig är 
centrala för all verksamhet under familjenämndens. Vad gäller målformuleringen för 
dessa båda mål så möter de samma utmaningar, är de realistiska, är de utmanade nog 
och är det en acceptabel ambitionsnivå? I förlängningen strävar givetvis 
familjenämnden mot full måluppfyllelse, alla ska vara egenförsörjda och alla ska 
uppnå behörighet till gymnasieskolan. Med beaktande av historik, hur nära 
målnivåerna har vi varit historiskt (en tio-årsperiod) bedöms förslagna målnivåer vara 
balanserade avseende utmaning, realism och ambitionsnivå. Målen är också alldeles 
nya för 2022 och någon mätning har ännu inte gjorts. Det finns ett egenvärde i att 
”stanna kvar i samma målformulering över tid ”. 

 

”Kunskapen om våld i nära relationer ska öka i familjenämndens verksamheter” 
 Målförslaget följer av fullmäktigemålet ”den upplevda tryggheten ökar”. Under 2022 
har familjenämndens mål på området varit ett kvantitativt mål för antalet 
nattvandrande föreningar. Detta tidigare mål kommer att återkomma under ett annat 
fullmäktigemål längre ner och annan tappning. Förslaget om ökad kunskap kring våld 
i nära relationer är kopplat till vad familjenämnden har rådighet över. Ökad kunskap i 
tjänstemannaorganisationen, både specifikt och generellt kommer att leda till tidigare 
och bättre insatser för drabbade. Specifik och generell kunskap kommer också att 
öka kvalitén i det förebyggande arbetet, vilket inkluderar det elevnära arbetet med 
trygghets- och jämställdhetsfrågor. Sammantaget förväntas detta att ge positivt utfall 
avseende den upplevda tryggheten hos medborgarna. 

 

”Socialtjänst, förskola och skola ska utbilda minst 25% av barnens föräldrar i förskolan (5-
åringar) och i årskurs 6, kring barns och ungas hälsa” 
Målet om föräldrautbildning föreslås behållas år 2023. Arbetet med att ta fram, för 
att sedan genomföra föräldrautbildningar är i full gång. Det är viktigt att detta arbete 
får prövas och genomföras innan ett eventuellt byte av mål. I och med 
målformuleringen kommer en ny grupp av föräldrar utbildas 2023. Eventuella 
erfarenheter av genomförande 2022 kan tas med för utformning/revidering av 
utbildningen 2023. Ett effektmål av målet som sådant är att skola och socialtjänst  
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 Familjenämndens utbildningsutskott 
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Sammanträdesdatum 
21 april 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 23 forts. 

gemensamt arbetar fram och genomför utbildningen. Positiva samverkansvinster kan 
skapas genom arbetssättet med en gemensam uppgift. 

 

”Deltagandet av barn och elever ska öka i förskola och skola jämfört med hösten 2022” 
Målet är kopplat till fullmäktiges mål om förenkling och långsiktig hållbarhet. 2022 
har familjenämnden ett mer tekniskt/digitalt mål på området, ”information och 
öppna data”. Under måldialogen och efter analys i kvalitetsrapporter/nulägeskartor 
har området kring barns-och elevers närvaro lyfts. Förutsättningarna för att lyckas i 
skolan och med sin skolgång har naturligt mycket starka kopplingar till deltagande. 
Ett deltagande som börjar redan i förskolan. Vi ser starka kopplingar med lågt 
deltagande och skolmisslyckande. Vi ser också kopplingen att det som börjar som 
lågt deltagande i förskolan riskerar fortsätta i skolan. Lågt deltagande i förskolan 
definieras som att barn inte tar del av förskolans utbildning, inte långa vistelsetider. 

Deltagandemålet tar avstamp i hållbarhet och då specifikt social hållbarhet utifrån 
agenda 2030 målet – god utbildning ges.  Familjenämnden vill komplettera detta så 
det blir mer än ett erbjudande utan att det knyts till ett mottagande/deltagande.  

I och med att föreslaget mål inte prövats i närtid, föreslås målnivån vara i relation till 
ett nuläge (hösten 2022). Över tid kommer eventuellt kommande målnivåer bättre 
identifieras. Initialt kommer ambitionen ”att öka deltagandet” vara det som används. 

 

”Vuxennärvaron i samhället ska öka vardagskvällar och helgkvällar i samverkan med 
civilsamhället och andra aktörer”  
Föreslaget mål korresponderar mot fullmäktigemålet/perspektivet om delaktighet 
och påverkan av samhället. Vidare korresponderar det mot ”den upplevda tryggheten 
ökar”. Målformuleringen inbegriper familjenämndens tidigare mål gällande 
nattvandrande föreningar men ger också utrymme för annan samverkan och bredare 
samverkan med civilsamhället. Familjenämndens innevarande mål om minst fem 
nattvandrande föreningar kommer att nås 2022. I valet mellan att öka antalet 
föreningar/justera målnivån eller att bredda målet föreslås det senare. 

Ekonomiska konsekvenser 
Ett konsekvent arbete mot föreslagna mål leder till gott ekonomiskt utfall för såväl 
medborgaren som Tomelilla kommun. Allra tydligast ses detta i de särskilda målen 
för god ekonomisk hushållning. Behörighet till gymnasieskolan med fullföljd 
gymnasieutbildning och ett högt mått av egenförsörjning leder till ekonomisk tillväxt. 
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§ 23 forts. 

Barnperspektivet 
Familjenämndens verksamheter är de viktigaste verksamheterna för barn och unga. 
Med föreslagna mål ges barn och unga goda möjligheter till ett gott liv och bättre 
uppväxtvillkor. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden fastställer målen för budgetåret 2023 enligt lydelsen i 
ärendebeskrivningen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, skolchef Johan Holmqvist, handlingsid: Fn 2022.1274. 

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:  

Kommunstyrelsen 

Skolchef Johan Holmqvist 

Biträdande skolchef Ulrika Ahrlin 

Socialchef Camilla Andersson 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign    

 

Fnifu § 73 Dnr FN 2022/42 

Familjenämndens mål 2023 

Familjenämndens individ- och familjeutskotts 
beslut 
Familjenämndens individ- och familjeutskott beslutar att lämna ärendet till 
familjenämnden utan förslag till beslut. 

Ärendebeskrivning 
Familjenämnden har processat förslag till mål för nämnden, 2023 i form av en 
måldialog med chefer i nämndens verksamheter och familjenämndens ledamöter. 
Utgångspunkt för måldiskussionen har varit de omvärldsanalyser som gjorts, 
nulägeskartor som varit uppe i nämnden under budgetperioden, kvalitetsrapporter, 
statistik och utfall samt familjenämndens mål innevarande år, 2022. 

Ingången i målarbetet har följt inriktningen från fjolårets målarbete, dvs ökad 
tydlighet, om möjligt beslutade målnivåer och att målen är ”SMARTA”- specifika, 
mätbara, accepterade, realistiska och tidsatta. I dialogen och diskussionen kring 
målen lyftes samma problematik som vid fjolårets måldialog, hur att förhålla sig till 
mål som initialt inte pekar på full måluppfyllelse – dvs inte uppnår 100%. Full 
måluppfyllelse är också utgångspunkten i våra styrdokument. En viktig faktor har 
också varit kontinuiteten, ”Vilka mål ska/bör behållas”? samt hur skapas utmanande 
mål på rätt nivå, dvs både realistiska och samtidigt utmanade. 

Det är också viktigt i samband med beslutandet av nämndsmål för familjenämnden 
att nämna det systematiska kvalitetsarbetet och all annan uppföljning som görs och 
redovisas för familjenämnden. All verksamhet under familjenämnden redovisar 
regelbundet sitt utfall för familjenämnden och familjenämnden kan löpande följa 
verksamheternas systematiska kvalitetsarbete samt kopplade indikatorer. 
Familjenämnden behöver inte fatta specifika mål för varje verksamhetsområde. 
Verksamhetsuppföljningen består av flera beståndsdelar i enlighet med ovan 
beskrivet.  

Efter måldialogen har förvaltningen tagit fram förslag på nämndsmål för 2023. 
Förslagen har lyfts i de två utskotten, fnifu respektive fnuu som föregick 
familjenämndens möte i maj.  

Familjenämnden har tagit fram sex mål vilka korresponderar mot innevarande 
fullmäktigemål. Två av dessa pekas särskilt ut av familjenämnden som mål för god 
ekonomisk hushållning och finns med i familjenämndens budgetyttrande. 

35



 

 Familjenämndens individ- och familjeutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
19 april 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 73 forts. 

Dessa två mål har tydliga målnivåer mot ett önskat läge. De övriga fyra målen har 
målnivåer med ett antagande om att effekten vid ett uppnående ökar måluppfyllelsen 
visavi KF-mål och KF-perspektiv. 

Förslag på mål redovisas i tabell nedan. Vart och ett av målen kommer 
kommenteras/beskrivas i slutet på ärendebeskrivningen. 

 

Föreslagna mål: 

Mål för god ekonomisk hushållning 

Fullmäktigemål Målförslag familjenämnden 
“God utbildning ges” ”Andelen behöriga till yrkesprogram ska 

vara minst 80%. Ett första delmål mot 
målet, alla ska bli behöriga till nationellt 
program.” 
 

”Livslångt lärande uppmuntras och 
människors möjlighet till egen 
försörjning underlättas” 

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

 

Övriga mål 

 

Fullmäktigemål Målförslag familjenämnden 
“Den upplevda tryggheten ökar” ”Kunskapen om våld i nära relationer 

ska öka familjenämndens verksamheter” 

”Inspiration ges till ett aktivt liv för 
bättre hälsa” 

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

”Förenkling leder till att fler kan göra det 
som är långsiktigt hållbart” 

”Deltagandet av barn och elever ska öka 
i förskola och skola jämfört med hösten 
2022” 

”Delaktigheten i samhället ökar och 
invånarna upplever att de kan påverka 
sin vardag” 

”Vuxennärvaron i samhället ska öka 
kvällar och helger i samverkan med 
civilsamhället och andra aktörer” 
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Kommentarer och beskrivningar: 
Mål om god ekonomisk hushållning: 

”Andelen behöriga till yrkesprogram ska vara minst 80%. Ett första delmål mot målet, alla ska 
bli behöriga till nationellt program.” 
”Andelen som är egenförsörjda i Tomelilla ska följa rikssnittet och får inte avvika negativt med mer 
än 2,5%” 
Dessa två mycket viktiga mål föreslås vara kvar även budgetåret 2023. Målen i sig är 
centrala för all verksamhet under familjenämndens. Vad gäller målformuleringen för 
dessa båda mål så möter de samma utmaningar, är de realistiska, är de utmanade nog 
och är det en acceptabel ambitionsnivå? I förlängningen strävar givetvis 
familjenämnden mot full måluppfyllelse, alla ska vara egenförsörjda och alla ska 
uppnå behörighet till gymnasieskolan. Med beaktande av historik, hur nära 
målnivåerna har vi varit historiskt (en tio-årsperiod) bedöms förslagna målnivåer vara 
balanserade avseende utmaning, realism och ambitionsnivå. Målen är också alldeles 
nya för 2022 och någon mätning har ännu inte gjorts. Det finns ett egenvärde i att 
”stanna kvar i samma målformulering över tid ”. 

 

”Kunskapen om våld i nära relationer ska öka i familjenämndens verksamheter” 
 Målförslaget följer av fullmäktigemålet ”den upplevda tryggheten ökar”. Under 2022 
har familjenämndens mål på området varit ett kvantitativt mål för antalet 
nattvandrande föreningar. Detta tidigare mål kommer att återkomma under ett annat 
fullmäktigemål längre ner och annan tappning. Förslaget om ökad kunskap kring våld 
i nära relationer är kopplat till vad familjenämnden har rådighet över. Ökad kunskap i 
tjänstemannaorganisationen, både specifikt och generellt kommer att leda till tidigare 
och bättre insatser för drabbade. Specifik och generell kunskap kommer också att 
öka kvalitén i det förebyggande arbetet, vilket inkluderar det elevnära arbetet med 
trygghets- och jämställdhetsfrågor. Sammantaget förväntas detta att ge positivt utfall 
avseende den upplevda tryggheten hos medborgarna. 

 

”Socialtjänst, förskola och skola ska utbilda minst 25% av barnens föräldrar i förskolan (5-
åringar) och i årskurs 6, kring barns och ungas hälsa” 
Målet om föräldrautbildning föreslås behållas år 2023. Arbetet med att ta fram, för 
att sedan genomföra föräldrautbildningar är i full gång. Det är viktigt att detta arbete 
får prövas och genomföras innan ett eventuellt byte av mål. I och med 
målformuleringen kommer en ny grupp av föräldrar utbildas 2023. Eventuella 
erfarenheter av genomförande 2022 kan tas med för utformning/revidering av 
utbildningen 2023. Ett effektmål av målet som sådant är att skola och socialtjänst  
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gemensamt arbetar fram och genomför utbildningen. Positiva samverkansvinster kan 
skapas genom arbetssättet med en gemensam uppgift. 

 

”Deltagandet av barn och elever ska öka i förskola och skola jämfört med hösten 2022” 
Målet är kopplat till fullmäktiges mål om förenkling och långsiktig hållbarhet. 2022 
har familjenämnden ett mer tekniskt/digitalt mål på området, ”information och 
öppna data”. Under måldialogen och efter analys i kvalitetsrapporter/nulägeskartor 
har området kring barns-och elevers närvaro lyfts. Förutsättningarna för att lyckas i 
skolan och med sin skolgång har naturligt mycket starka kopplingar till deltagande. 
Ett deltagande som börjar redan i förskolan. Vi ser starka kopplingar med lågt 
deltagande och skolmisslyckande. Vi ser också kopplingen att det som börjar som 
lågt deltagande i förskolan riskerar fortsätta i skolan. Lågt deltagande i förskolan 
definieras som att barn inte tar del av förskolans utbildning, inte långa vistelsetider. 

Deltagandemålet tar avstamp i hållbarhet och då specifikt social hållbarhet utifrån 
agenda 2030 målet – god utbildning ges.  Familjenämnden vill komplettera detta så 
det blir mer än ett erbjudande utan att det knyts till ett mottagande/deltagande.  

I och med att föreslaget mål inte prövats i närtid, föreslås målnivån vara i relation till 
ett nuläge (hösten 2022). Över tid kommer eventuellt kommande målnivåer bättre 
identifieras. Initialt kommer ambitionen ”att öka deltagandet” vara det som används. 

 

”Vuxennärvaron i samhället ska öka vardagskvällar och helgkvällar i samverkan med 
civilsamhället och andra aktörer”  
Föreslaget mål korresponderar mot fullmäktigemålet/perspektivet om delaktighet 
och påverkan av samhället. Vidare korresponderar det mot ”den upplevda tryggheten 
ökar”. Målformuleringen inbegriper familjenämndens tidigare mål gällande 
nattvandrande föreningar men ger också utrymme för annan samverkan och bredare 
samverkan med civilsamhället. Familjenämndens innevarande mål om minst fem 
nattvandrande föreningar kommer att nås 2022. I valet mellan att öka antalet 
föreningar/justera målnivån eller att bredda målet föreslås det senare. 

Ekonomiska konsekvenser 
Ett konsekvent arbete mot föreslagna mål leder till gott ekonomiskt utfall för såväl 
medborgaren som Tomelilla kommun. Allra tydligast ses detta i de särskilda målen 
för god ekonomisk hushållning. Behörighet till gymnasieskolan med fullföljd 
gymnasieutbildning och ett högt mått av egenförsörjning leder till ekonomisk tillväxt. 
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Barnperspektivet 
Familjenämndens verksamheter är de viktigaste verksamheterna för barn och unga. 
Med föreslagna mål ges barn och unga goda möjligheter till ett gott liv och bättre 
uppväxtvillkor. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden fastställer målen för budgetåret 2023 enligt lydelsen i 
ärendebeskrivningen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, skolchef Johan Holmqvist, handlingsid: Fn 2022.1274. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Anders Throbäck (S) yrkar att ärendet lämnas till familjenämnden utan förslag till 
beslut. 

Beslutsgång 
Efter ställd proposition finner ordföranden att familjenämndens individ- och 
familjeutskott beslutar enligt Anders Throbäcks (S) yrkande. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 

Skolchef Johan Holmqvist 

Biträdande skolchef Ulrika Ahrlin 

Socialchef Camilla Andersson 
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Fnuu § 21 Dnr FN 2022/45 

Förändring av förskolan Allegros 
ägarkrets och bolagsform 2022 

Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till 
familjenämnden 
Familjenämnden beslutar godkänna förändringar i ägarkretsen samt bolagsform för 
förskolan Allegro. 

Deltar inte i beslutet 
Roger Persson (S) deltar inte i beslutet. 

Ärendebeskrivning 
Förskolan Allegro har inkommit med anmälan kring att förändra sin ägarkrets och 
bolagsform. I samband med detta ska familjenämnden pröva om den fristående 
förskolan fortfarande uppfyller kraven på ägar- och ledningskretsens kompetens och 
lämplighet. Familjenämnden kan också pröva om verksamhetens ekonomiska 
förutsättningar påverkas av förändringen.  

Ägarkretsen kommer att förändras då en av ägarna av personliga skäl väljer att lämna. 
Förvaltningen anser inte att detta påverkar ägar- och ledningskretsens kompetens då 
två av de tidigare tre ägarna fortsätter driva förskolan. Bolaget har under senare år 
haft tre förskolor men har nu förvärvat en fjärde och önskar då byta bolagsform från 
ekonomisk förening till aktiebolag. Förvaltningen anser att en utökning av förskolor 
ger en stabilitet till företaget och har inget att erinra gällande byte av bolagsform. 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 

Barnperspektivet 
Ett stabilare företag kan göra att förskolan klarar omsvängningar i barnantalet bättre 
och risken för nedläggning minskar, detta ger ökad trygghet för att barn som annars 
kan riskera att behöva byta förskola. 

Miljöperspektivet 
Inga konsekvenser. 
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Uppföljning 
Följs upp i ordinarie tillsyn av fristående förskolor. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar godkänna förändringar i ägarkretsen samt bolagsform för 
förskolan Allegro. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, biträdande skolchef Ulrika Ahrlin, handlingsid: Fn 2022.1272. 

Anmälan om ändringar i ägar- och ledningskrets för fristående förskola samt 
förändringar av bolagsform, årsredovisning 2019, Förskolan Allegro, handlingsid: Fn  
2022.877. 

Årsredovisning 2020 Allegro, handlingsid: Fn 2022.1230. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Familjenämnden 

Förskolan Allegro 

Skolchef Johan Holmqvist 

Biträdande skolchef Ulrika Ahrlin 
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 Familjenämndens utbildningsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
21 april 2022 

 

Justerandes sign    

 

Fnuu § 22 Dnr FN 2021/111 

Revidering av tillståndsbeslut för 
Magazinets förskola, anmälan om 
förändring av lokal 

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

Ärendebeskrivning 
Magazinets förskola har återkommit med ytterligare information kring sin anmälan 
om förändring av lokal som avslogs av familjenämnden 17 december 2021, Fn § 
136/2021 och önskar att familjenämnden tar ett nytt beslut kring revidering av 
tillståndsbeslutet utifrån den nya informationen. I informationen finns ytterligare 
information kring arbetssätt, lokalanvändning samt ekonomi. 

Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet kan få ekonomiska följder för kommunen om förskolan läggs ner och 
ytterligare kommunala lokaler krävs. 

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. 

Miljöperspektivet 
Mindre yta ger mindre behov av uppvärmning. 

Uppföljning 
Vid ordinarie tillsyn. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen lämnar inget förslag till beslut. 
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 Familjenämndens utbildningsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
21 april 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 22 forts. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, revidering av tillståndsbeslut, anmälan om förändring av lokal, 
biträdande skolchef Ulrika Ahrlin, handlingsid: Fn 2022.1273. 

Ytterligare information kring förändring av lokal, Magazinets förskola, handlingsid: 
Fn 2022.1231 

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. 

Fn § 136/2021 Revidering av tillståndsbeslut för Magazinets personalkooperativa 
förskola gällande förändring av lokalyta, handlingsid: Fn 2022.100. 

Tidigare behandling 
Fn § 136/2021: 

Familjenämnden beslutar avslå Magazinets förskola i Onslundas ansökan om 
revidering av sitt tillståndsbeslut. 

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 

Magazinets förskola , Marie Olsson 

Skolchef Johan Holmqvist 

Biträdande skolchef Ulrika Ahrlin 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 december 2021 

 

Justerandes sign    

 

Fn § 136 Dnr FN 2021/111 

Revidering av tillståndsbeslut för 
Magazinets personalkooperativa förskola 
gällande förändring av lokalyta 

Familjenämndens beslut 
Familjenämnden beslutar avslå Magazinets förskola i Onslundas ansökan om 
revidering av sitt tillståndsbeslut. 

Jäv 
Chris Persson (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 

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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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 december 2021 

 

Justerandes sign    

 

§ 136 forts. 

Miljöperspektivet 
Mindre yta ger mindre behov av uppvärmning. 

Uppföljning 
Vid tillsynen 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen lämnar inget förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, biträdande skolchef Ulrika Ahrlin, handlingsid: Fn 2021.4069. 

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. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ewa Carnbrand (M), Anders Throbäck (S) och Robert Buhre (S) yrkar avslag på 
Magazinets förskola i Onslundas ansökan om revidering av sitt tillståndsbeslut. 

Beslutsgång 
Efter ställd proposition finner ordförande att familjenämnden beslutar i enlighet med 
Ewa Carnbrand med fleras yrkande. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Biträdande skolchef Ulrika Ahrlin 

Magazinets förskola 
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Initiativärende angående samverkan om läsårstider  
 
                                                                                
 
Till Familjenämnden 
Tomelilla kommun 
 
Initiativärende angående samverkan om läsårstider 
 
Efter avslag på motion om samverkan om läsårstider på 
Familjenämndens sammanträde 2022-03-04 lämnar undertecknad 
följande initiativärende till familjenämnden. 
 
Förvaltningen anger i sitt yttrande till den 2022-03-04 avslagna 
motionen att man efter samverkan med rektorer och lärarfack vill 
behålla inflytande över läsårstiders planering och inte samordna med 
övriga SÖSK-kommuner. 
 
Initiativärendet jag vill lämna är att familjenämnden beslutar enligt 
följande; 
 
- Förvaltningen skall vid planering och före beslut i familjenämnden 
om läsårstider samverka med övriga SÖSK-kommuner. Detta i syfte 
att i möjligaste mån samordna tiderna för kommande läsår. 
 
Tomelilla 2022-04-04 
Charlotte Rosdala (C) 
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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 
Telefon:   
Mobil: 0737-019145 
 

Diarienummer: FN 2022/4 
 
Datum 26 april 2022 

 

Tjänsteskrivelse - Delegeringsbeslut 

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

Ärendebeskrivning 
Anmälan av delegeringsbeslut april 2022. 

När Vad  Vem 
2022-04-11 Beslut om uppskjuten 

skolplikt 
Enhetschef Centrala barn- 
och elevhälsan 

2022-03-27 Tilläggsbelopp Enhetschef Centrala barn- 
och elevhälsan 

2022-04-08 Tilläggsbelopp  Enhetschef Centrala barn- 
och elevhälsan 

2022-04-25 Tilläggsbelopp  Enhetschef Centrala barn- 
och elevhälsan 

2022-04-25 Tilläggsbelopp  Enhetschef Centrala barn- 
och elevhälsan 

2022-04-25 Tilläggsbelopp  Enhetschef Centrala barn- 
och elevhälsan 

2022-04-08 Tilläggsbelopp Enhetschef Centrala barn- 
och elevhälsan 

2022-04-08 Tilläggsbelopp Enhetschef Centrala barn- 
och elevhälsan 

2022-04-08 Tilläggsbelopp Enhetschef Centrala barn- 
och elevhälsan 

63



 

2 (2) 

2022-04-25 Tilläggsbelopp Enhetschef Centrala barn- 
och elevhälsan 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Therese Stendahl, 2022-04-26. 

 

Familjenämnden centralt/övergripande  

 

 

Therese Stendahl 

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

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

 

 Familjenämnden 

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

Diarienummer: FN 2022/3 
 
Datum 26 april 2022 

 

Tjänsteskrivelse - Anmälningsärenden 
2022-05-06 

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

Ärendebeskrivning 
Anmälningsärenden till familjenämnden den 6 maj 2022. 

• Anmälningsärenden enligt skollagen mars 2022. 

• Underrättelse - med anledning av invasionen av Ukraina, föra löpande dialog 
med civilsamhället och erbjuda stöd till berörda aktörer. 

• Protokoll från familjenämndens individ- och familjeutskott, 2022-04-12, § 53. 

• Protokoll från familjenämndens individ- och familjeutskott, 2022-04-19, § 54. 

• Protokoll från familjenämndens individ- och familjeutskott, 2022-04-19, § 55. 

• Protokoll från familjenämndens individ- och familjeutskott, 2022-04-19, §§ 
56-73. 

• Protokoll från familjenämndens utbildningsutskott, 2022-04-21, §§ 20-23. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Therese Stendahl, 2022-04-26. 
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Anmälningsärenden enligt skollagen mars 2022, handlingsid: Fn 2022.1403. 

Underrättelse - med anledning av invasionen av Ukraina, föra löpande dialog med 
civilsamhället och erbjuda stöd till berörda aktörer, handlingsid: Fn 2022.1114. 

 

Familjenämnden centralt/övergripande  

 

 

Therese Stendahl 

Nämndsekreterare 
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Anmälningsärenden enligt skollagen mars 2022 
Avstängning av elev Rektors beslut 

enligt skollagen 5 
kap 14-16§§ 

  

Frånvaroutredning 
startad 

Rektors beslut 
enligt skollagen 7 
kap 19a§ 22§ 

4 elever 
12 elever 
7 elever 
7 elever 

Kastanjeskolan 
Byavångsskolan 
Lindesborgsskolan 
Odenslundsskolan 

Anmälan kränkande 
behandling 

Rektors anmälan 
enligt skollagen 6 
kap 10 § 

Flickor 
2 
4 
1 

Pojkar 
4 
1 
6 
2 

 
Odenslundsskolan 
Byavångsskolan 
Kastanjeskolan 
Smedstorps skola 
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 Familjenämndens individ- och familjeutskotts 
förslag till familjenämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

19 april 2022 
 

Justerandes sign    

 

Fnifu § 72  

Redovisning av anmälningsärenden mars 
2022 

Familjenämndens individ- och familjeutskotts 
förslag till familjenämnden 
Familjenämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Placering av barn och unga mars 2022 
Kön Plats Kostnad/mån Placeringssta

rt 
Placeringsavsl
ut 

Pojke 

LVU 

Humana 

Baggium 

 72 000:- 2021-12-21 2022-02-16 

Flicka  

LVU 

SIS Ryds Brunn 

Samskapa 

178 000:- 

 

227 800:- 

2021-07-13 

 

2022-03-12 

2022-02-11 

 

 

Pojke  

SoL 

Almaröd AB  58 900:- 2021-03-01  

Flicka  

SoL 

Vejbyhem 

Stödboende 

 57 240:- (feb) 

 45 520:- (mars) 

2021-12-27  

Flicka  

LVU 

Gryning  79 820:- 2022-02-03  

Pojke  

LVU 

Gryning 174 720:- 2022-02-03  
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 Familjenämndens individ- och familjeutskotts 
förslag till familjenämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

19 april 2022 
 

Justerandes sign    

 

§ 72 forts. 

Extern öppenvård 
Kön HVB/SIS Kostnad/mån Placeringssta

rt 
Placeringsavsl
ut 

Kvinna Humana 

Social 
utveckling 

   5 475:- 2021-09-24 2022-02-24 

Ungdom Hassela  26 882:- 2021-12-15  
 
Vuxen placering 
Kön HVB/SIS Kostnad/mån Placeringssta

rt 
Placeringsavsl
ut 

Kvinna Ramlösa social 
utveckling 

 50 912:- 2021-09-24 2022-02-24 

 
Statistik fattade beslut, december 2021 – mars 2022 
Beslut dec jan feb mars 
Startade utredningar 19 12  7 14 

Avslutade utredningar med insats 11  7  4  6 

Avslutade utredningar utan insats  3  3  2  0 

Förlängd utredningstid 11:2  1  0  0  0 

Uppföljning utredning 11 kap § 4 a 
SoL 

 0  0  0  0 

Nerlagda utredningar  0  1   0  0 

Övervägande om fortsatt vård 6 kap 8 
§ SoL 

 6  0  3  2 

Vård enligt LVU  0  1  4  3 

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   1  2 
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 Familjenämndens individ- och familjeutskotts 
förslag till familjenämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

19 april 2022 
 

Justerandes sign    

 

§ 72 forts.     

Placering i akuthem/HVB-hem SoL  0  0  0  0 

Placering i stödboende/ut sluss  1  0  0  1 

Placering i jourhem/familjehem enligt 
LVU 

 1  0  0  0 

Placering i akuthem/HVB-hem enligt 
LVU 

 1  0  0  1 

Placering SIS enligt LVU  0  0  0  1 

Beviljat strukturerat 
öppenvårdsprogram 

11  3  5  1 

 
Statistik fattade beslut SoL och LVM, december 2021 – mars 2022 
Beslutstyp dec jan feb mars 
Lex Sarah  0  0  0  0 

Ekonomiskt bistånd      

Utred. ek. bistånd enligt 11 kap 1 § 
SoL 

20 15 11 19 

Avsluta utredning ek. bistånd 26  8  22 11 

Lägga ner utredning ek. bistånd  4  6  2  4 

Försörjningsstöd 4 kap 1 § SoL 115 97 108 106 

Livsföring övrigt 4 kap 1 § SoL 49 47 45 59 

Arbetsförberedande insatser   3 11  6  4 

Avslag 4:1 SoL 61 48 60 82 

Överklagan rätt tid  4  2  1  8 

Överklagan avvisas  1  0  0  0 

Yttrande över överklagat beslut  4  2  1   8 

Ändring överklagat beslut  1   0  1  1 

Familjefrid     

Utredning 11:1 ansökan  0  1   0  0 

Avsluta utredning  3  0  2  0 
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 Familjenämndens individ- och familjeutskotts 
förslag till familjenämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

19 april 2022 
 

Justerandes sign    

 

§ 72 forts.     

Lägga ner utredning  0  0  1  0 

Öppenvård familjefrid  1  0  1  0 

Försörjningsstöd 4 kap 1 § SoL  0  0  1  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  2  2  5  2 

Utredning yttrande/upplysningar  1  1   0  0 

Avsluta utredning - avslag  1  0  0  0 

Inleda utredning 7 § LVM  1  0  0  0 

Avsluta utredning LVM § 11  0  0  0  0 

Omedelbart omhändertagande enligt 
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  0  0  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 körkortsförordning 5:2  0  0  0  0 

Öppenvård vuxen  0  0  1  2 

Avslag öppenvård  0  0  0  0 

Överklagan  0  0  0  0 

Överklagan avvisas  0  0  0  0 

Yttrande över överklagat beslut  0  0  0  0 

Ändring av överklagat beslut  0  0  0  0 

Bostadskontrakt      
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 Familjenämndens individ- och familjeutskotts 
förslag till familjenämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

19 april 2022 
 

Justerandes sign    

 

§ 72 forts.     

Inleda utredning 11 kap 1 § SoL  0  1  1  0 

Avsluta utredning  0  0  0  0 

Bevilja andrahandskontrakt  2  1  0  0 

Avslag 4:1  1  0  0  0 

Överklagan rätt tid  0  0  0  0 

Ändring av överklagat beslut  0  0  0  0 

 
Delegeringsbeslut mars 2022 
5 st. placeringsbeslut enligt 11 § LVU (lagen om särskilda bestämmelser om vård av 
unga) – Charlotte Rosdala, familjenämndens ordförande. 

1 st. jourhemsplacering enligt 4 kap 1 § SoL – Liliana Pekalska – enhetschef. 

 

Domar och beslut, mars 2022 

Meddelande från Förvaltningsrätten i Malmö den 3 mars 2022.  

Mål nr. 8945-21 

Hid. Fn 2022.711 

Överklagat beslut gällande bistånd enligt socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten avslår 
överklagan. 

 

Meddelande från Ystads Tingsrätt den 7 mars 2022. Mål nr. B 2539-21. 

Hid Fn. 2022.805 

Dom gällande misshandel enligt 3 kap 5 § brottsbalken, påföljd ungdomstjänst 50 
timmar samt skadestånd.  

 

Meddelande från Förvaltningsrätten i Malmö den 15 mars 2022.  

Mål nr. 12853-21. 

Hid Fn. 2022.865 

Överklagat beslut gällande bistånd enligt socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten avslår 
överklagandet. 
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 Familjenämndens individ- och familjeutskotts 
förslag till familjenämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

19 april 2022 
 

Justerandes sign    

 

§ 72 forts. 

Meddelande från Förvaltningsrätten i Malmö den 16 mars 2022.  

Mål nr. 6352-21 

Hid Fn. 2022.866 

Överklagade beslut gällande bistånd enligt socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten avslår 
överklagandena.  

 

Meddelande från Förvaltningsrätten i Malmö den 17 mars 2022. 

Mål nr. 2464-22 

Hid. Fn. 2022.880 

Överklagat beslut gällande bistånd enligt socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten avslår 
överklagan.  

 

Meddelande från Förvaltningsrätten i Malmö den 18 mars 2022. 

Mål nr. 2779-22 

Hid Fn. 2022.882 

Överklagat beslut gällande beredande av vård enligt LVU. Förvaltningsrätten beslutar 
att vård med stöd av 2 § LVU ska beredas omedelbart. 

 

Meddelande från Förvaltningsrätten i Malmö den 24 mars 2022. 

Mål nr. 486-22 

Hid Fn. 2022.956 

Överklagat beslut gällande laglighetsprövning enligt kommunallagen. 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.  

 

Meddelande från Förvaltningsrätten i Malmö den 30 mars 2022. 

Mål nr. 14011-21 

Hid Fn. 2022.1034 

Överklagat beslut gällande bistånd enligt socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten avslår 
överklagandet. 
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 Familjenämndens individ- och familjeutskotts 
förslag till familjenämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

19 april 2022 
 

Justerandes sign    

 

§ 72 forts. 

Meddelande från Förvaltningsrätten i Malmö den 30 mars 2022.  

Mål nr. 12773-21 

Hid. Fn. 2022.1035 

Överklagat beslut fattat av Familjenämnden i Tomelilla kommun den 9 september 
2021 gällande bistånd: fråga om avskrivning. 

Förvaltningsrätten avskriver målet från vidare handläggning.  

 

Meddelande från Förvaltningsrätten i Malmö den 30 mars 2022. 

Mål nr. 14262-21 samt 14265-21 

Hid Fn. 2022.1054 

Överklagat beslut fattat av Familjenämnden i Tomelilla kommun den 18 och 26 
november 2021, gällande umgängesbegränsning enligt LVU. Förvaltningsrätten 
bifaller överklagandena delvis. Förvaltningsrätten avslår överklagandena i övrigt.  

 

Meddelande från Kammarrätten i Göteborg den 1 april 2022.  

Mål nr. 1773-22 

Hid Fn. 2022.1052 

Överklagat avgörande som beslutats i Förvaltningsrätten i Malmö den 25 mars 2022 i 
mål nr. 2837-22, gällande omedelbart omhändertagande för vård av unga. 
Kammarrätten avslår överklagandet.   

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse administratör, Zenitha Thulin, handlingsid: Fn 2022.1224. 

Placeringar mars 2022, handlingsid: Fn 2022.1203. 

Familjenhem mars 2022, handlingsid: Fn 2022.1202. 

Dom, handlingsid: Fn 2022.711. 

Dom, handlingsid: Fn 2022.805. 

Dom, handlingsid: Fn 2022.865. 
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 Familjenämndens individ- och familjeutskotts 
förslag till familjenämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

19 april 2022 
 

Justerandes sign    

 

§ 72 forts. 

Dom, handlingsid: Fn 2022.866. 

Dom, handlingsid: Fn 2022.880. 

Dom, handlingsid: Fn 2022.882. 

Dom, handlingsid: Fn 2022.956. 

Dom, handlingsid: Fn 2022.1034. 

Dom, handlingsid: Fn 2022.1035. 

Dom, handlingsid: Fn 2022.1054. 

Dom, handlingsid: Fn 2022.1052. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Familjenämnden 
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