
   
Tomelilla kommun 
Familjenämnden 
 
  Ledamöter kallas 
  Ersättare underrättas 
 
 
Tid: Fredagen den 10 juni 2022 kl. 08.30 
  
Plats: Annexet, Kastanjeskolan 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 2022-06-10 2022/2 4 - 16 
5 Familjecentral 2020/124 17 - 21 
6 Informationsärende - Antagande av strategi för 

medborgardialog 
2021/106 22 - 31 

7 Tertialrapport 1 2022 Familjenämnden 2022/56 32 - 43 
8 Föreläggande skolplikt – HK -Sekretess 2022/61  
9 Föreläggande skolplikt – JS -Sekretess 2022/62  
10 Nedläggning av faderskap -Sekretess   
11 Svar på motion gällande handlingsplan mot 

barnfattigdom 
2022/52 44 - 50 

12 Gemensam familjerätt i SÖSK 2022/55 51 - 58 
13 Kvalitetsuppföljning BoU 2022 - Rektors ansvar, 

synpunkter och klagomål och 
skolinspektionsärenden 

2021/118 59 - 65 

14 Tillsyn fristående förskola 2022 - Ankis 
familjedaghem 

2022/57 66 - 68 

15 Tillsyn fristående förskola 2022 - Förskolan 
Allegro, ekonomisk förening 

2022/57 69 - 73 

16 Tillsyn fristående förskola 2022 - 
Personalkooperativet Eljen, Eljaröds 
Personalkooperativa förskola och fritidshem, 
ekonomisk förening 

2022/57 74 - 78 

17 Tillsyn fristående förskola 2022 - Magazinets 
Personalkooperativa förskola, ekonomisk förening 

2022/57 79 - 83 

18 Tillsyn fristående förskola 2022 - Nyckelpigans 
förskola, AB AJMA 

2022/57 84 - 88 

1



   
Tomelilla kommun 
Familjenämnden 
19 Tillsyn fristående förskola 2022 -  Igelkottens 

förskola, Svenska kyrkan 
2022/57 89 - 93 

20 Tillsyn fristående förskola 2022 - EvMa AB, 
Bonobos förskola 

2022/57 94 - 98 

21 Delegeringsbeslut maj 2022 2022/4 99 - 100 
22 Anmälningsärenden 2022-06-10 2022/3 101 - 

121 
23 Anmälningsärenden april 2022 - Fnifu 2022/3 122 - 

129 
24 Redovisning av statistik och kostnader januari-april 

2022 - Fnifu 
 130 - 

168 
 
 
 
 
 
 
 
Charlotte Rosdala (C) Therese Stendahl 
Ordförande Sekreterare 
 
 
Meddela förhinder i god tid till Kommunledningskontoret som kallar ersättare. 
Telefon 0737-019145 Therese Stendahl 
E-post: kommun@tomelilla.se 
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NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSPROTOKOLL 
 
 
För Familjenämnden   (2019-2022) 
 
Sammanträdesdag:   Antal närvarande ledamöter:  
 
 
                     1                               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 4 maj 2022 

 

Dialoger och informationsärenden 2022-
06-10 

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

Ärendebeskrivning 
Skolchef Johan Holmqvist informerar om utbildningsverksamheten samt; 

• Lokaliseringsförutsättningar Lindesborgsskolan 

• Lärarlönelyftet 

• Skolinspektionens enkät 

 

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

• Flyktingar från Ukraina 

• Nattvandrare 

• Utredningstider  

• Sammanträdesplats för kommande nämnder 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Therese Stendahl, 2022-05-04. 

Lokaliseringsförutsättningar för ny grundskola, handlingsid: Fn 2022.1772. 

Skolinspektionens enkät, handlingsid: Fn 2022.1773. 

 

Familjenämnden centralt/övergripande  

 

Therese Stendahl 

Nämndsekreterare 

  

5



Skolenkäten 2014 - 2022
Skolinspektionens enkät (genomförs vartannat år)
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2022-06-04 2

2014 åk 5

7



2022-06-04 3

2014 åk 9

8



2022-06-04 4

2016 åk 5

9



2022-06-04 5

2016 åk 9

10



2022-06-04 6

2018 åk 5

11



2022-06-04 7

2018 åk 9

12



2022-06-04 8

2020 åk 5

13



2022-06-04 9

2020 åk 9

14



2022-06-04 10

2022 åk 5

15



OBS Skolinspektionen har bytt från åk 9 
till åk 8, jämförelse med nationellt utfall
lika relevant som tidigare år

2022-06-04 11

2022 åk 8

16



 

 

   

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 5 maj 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, 2022-05-05. 
Ks § 45/2022 Familjecentral, handlingsid: Fn 2022.1452. 

 

Familjenämnden centralt/övergripande  

 

 

Therese Stendahl 

Nämndsekreterare 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
27 april 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ks § 45 Dnr KS 2021/196 

Familjecentral 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar informera familjenämnden att beslut i frågan redan är 
fattat, se Ks § 148/2021, handlingsid: Ks 2022.21. 

Ärendebeskrivning 
Familjenämnden har givit förvaltningen i uppdrag att starta en familjecentral i linje 
med tidigare ingången avsiktsförklaring med regionen. En familjecentral är en 
gemensam verksamhet bestående av mödravård, barnhälsovård samt de kommunala 
verksamheterna, öppen förskola och socialtjänstens öppenvård/rådgivning. Planering 
för och arbete med samverkansavtal mellan parterna pågår och återrapporteras 
löpande till familjenämnden. Under 2022 har en tänkt lokal för familjecentral 
identifierats och dialog förts med fastighetsägaren gällande anpassningar av denna 
lokal och förhyrning av densamma. Parallellt med denna dialog har förvaltningen 
arbetat med och sökt tillfälligt bygglov då detaljplanen inte medger verksamhet av 
karaktären ”familjecentral”. 

 

När väl samverkansavtal tecknas mellan parterna kommer familjecentralen drivas och 
finansieras gemensamt mellan regionen, Tomelilla kommun samt Capio. 
Samverkansparterna, Regionen samt Capio har fått underlag avseende lokaler och 
reviderat förslag till samverkansavtal. Regionen i form av vårdcentralen i Tomelilla 
har adresserat lokalfrågan till Regionfastigheter vilka ska inkomma med sina 
synpunkter och behov. 

 

I tidigare arbete och planering för en gemensam familjecentral har lokalfrågan varit 
den kritiska frågan för att komma vidare i arbetet mot en familjecentral. 
Förvaltningen har tidigare inte hittat en lämplig lokal för familjecentralsverksamhet 
och familjecentralsarbetet har fördröjts. Familjenämnden fick investeringsmedel för 
att påbörja en projektering 2022 avseende lokal för familjecentral. En nybyggnation 
kräver förutom lokalinvestering, lämplig tomt med detaljplan vilken medger 
familjecentralsverksamhet. 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
27 april 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 45 forts. 

I och med att lämplig lokal hittats för familjecentralsverksamhet, i centrumnära läge, 
nära vårdcentralen och Capio, vilken bedöms kunna fungera väl för avsedd 
verksamhet, bör denna lokal säkras genom förhyrning. 

 

Tomelilla kommun genom fastighetsavdelningen får ett uppdrag att teckna hyresavtal 
med fastighetsägaren. Fastighetsägaren i sin tur kan göra de anpassningar av lokalen 
som krävs. Enligt sedvanliga principer får familjenämnden täckning för 
hyreskostnaderna. Hyreskostnaderna kommer inledningsvis bäras helt och hållet av 
Tomelilla kommun för att därefter delas mellan samverkansparterna. 

 

Då familjenämnden inte har avsatta medel för lokalkostnader eller sin del av driften 
av familjecentralen måste familjenämnden adressera detta till kommunstyrelsen. 
Förvaltningen kan teckna avtal med fastighetsägaren med förbehåll om såväl bygglov 
som intern finansiering, dvs beviljas inte bygglov och/eller beslut om 
driftskostnader/hyrestäckning inte tas, faller hyresavtalet. 

 

Kostnaderna för 2022 från och med april månad till och med december avseende 
lokalhyra och tilläggstjänster kommer att vara 381 160 SEK, vid tecknade av 5-årigt 
hyresavtal. 

  

Helårskostnaden för lokalhyra med tilläggstjänster, dvs kostnaden för 2023, 2024, 
2025 och 2026 uppgår till 597 984/årligen. Hyresavtalet medger förlängning efter 
2026 om fastighetsägaren/Tomelilla kommun kommer överens om detta. Avtalet 
sägs upp nio månader innan slutdatum. 

 

Tomelilla kommun får ett utökat åtagande i och med öppnande av en familjecentral 
vilket kommer behöva finansieras.  Familjenämnden kommer att återkomma i sin 
budgetremiss, maj 2022, avseende finansiering av familjecentral under åren 2023 och 
fortsatt framåt, såväl vad gäller fastighetskostnader som övriga driftskostnader (i 
huvudsak personalkostnader).  

 

Utöver hyreskostnader för familjecentralen tillkommer driftskostnader för 
densamma. En ny verksamhet, Öppen förskola, kommer att starta upp som en 
väsentlig del av familjecentralen och ett utökat åtagande kommer att behövas av  
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
27 april 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 45 forts. 

socialtjänstens öppenvård. Familjenämnden kommer att finansiera delar av dessa 
insatser med omdispositioner inom ram men bedömningen är ett kvarvarande behov 
om 200 000 SEK för 2022.  

 

Ekonomiska konsekvenser 
Förlaget innebär ett utökat ekonomiskt åtagande för familjenämnden och Tomelilla 
kommun. 

Barnperspektivet 
En familjecentral antas bidra positivt till barns uppväxtvillkor och stärka barnens 
framtidsmöjligheter. 

Miljöperspektivet 
Ej direkt aktuellt i föreliggande beslut. 

Uppföljning 
Familjenämnden kommer att återkomma i budgetprocessen avseende familjecentral 
samt regelbundet följa upp densamma i linje med det samverkansavtal som tecknas. 

Familjenämndens beslut 
Familjenämnden beslutar eftersöka hyrestäckning för lokal avseende 
familjecentralsverksamhet uppgående till 381 160 SEK för år 2022 samt 
driftskostnader om 200 000 SEK för år 2022. 

Familjenämnden beslutar återkomma i budgetremissen för ”budget 2023” avseende 
finansiering av familjecentral åren 2023 och fortsatt framåt.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen § 148/2021, handlingsid: Ks 2022.21.  

Familjenämnden § 44/2022, handlingsid: Ks 2022.1031. 

Tidigare behandling 
Fn § 109/2021: 

Familjenämnden beslutar ansöka om medel från sociala investeringsfonden om 
590 000 kr för verksamhetskostnader samt kostnad för lokal. 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
27 april 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 45 forts. 

Familjenämnden beslutar att familjecentrumet ska stå klart senast den 1 september 
2022. 

Familjenämnden beslutar att uppföljning i ärendet redovisas på varje kommande 
sammanträde med familjenämnden. 

Ksau § 220/2021: 

Kommunstyrelsen beslutar biträda familjenämndens beslut, Fn § 109/2021, om att 
ansöka om 590 000 kronor från sociala investeringsfonden för verksamhets- och 
lokalkostnader gällande familjecentral. 

 

Ks § 148/2021: 

Kommunstyrelsen beslutar bevilja 590 000 kronor från sociala investeringsfonden för 
verksamhets- och lokalkostnader gällande familjecentral. 

 

Fn § 42/2022: 

Familjenämnden beslutar eftersöka hyrestäckning för lokal avseende 
familjecentralsverksamhet uppgående till 381 160 SEK för år 2022 samt 
driftskostnader om 200 000 SEK för år 2022. 

Familjenämnden beslutar återkomma i budgetremissen för ”budget 2023” avseende 
finansiering av familjecentral åren 2023 och fortsatt framåt. 

 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Familjenämnden 

Skolchef Johan Holmqvist 

Socialchef Camilla Andersson 
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 Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 maj 2022 

 

Justerandes sign    

 

Kf § 38 Dnr KS 2021/214 

Antagande av strategi för 
medborgardialog 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar anta strategi för medborgardialog, handlingsid: Ks 
2022.938. 

Protokollsanteckning 
Sara Anheden (S) lämnar följande protokollsanteckning: 

"Alla partier ska bjudas in till medborgardialoger". 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade den 21 juni 2021, kf § 76/2021, att ge förvaltningen i 
uppdrag att utarbeta en kort och kärnfull strategi för medborgardialog i Tomelilla 
kommun. För framtagande av strategin bildades en politisk referensgrupp med en 
ledamot från varje parti i fullmäktige. 

Gruppen hade två sammanträden under hösten och därefter skickades ett utkast på 
strategi på remiss till kommunens nämnder, bolag och förbund. Åtta remissvar 
inkom och förslaget omarbetades. Vid gruppens tredje möte fastställdes detta förslag 
på strategi för medborgardialog. 

Strategin är tänkt som ett stöd för nämnder och andra som möter medborgare i syfte 
att föra en organiserad dialog om frågor av vikt för medborgarna. Strategin är 
upplagd med avsnitt om syfte, metod och förhållningssätt samt en avslutande 
checklista för planering, genomförande och omhändertagande av resultat. 

Avsikten med denna strategi är inte att ändra på kommunens nuvarande rutiner för 
exempelvis klagomålshantering, krångelportalen eller det dagliga 
medinflytandesystemet som tjänstepersoner upprätthåller mellan exempelvis 
föräldrar och skola eller brukare och äldreomsorg. Strategin är ett komplement till 
redan befintliga former för samråd och medinflytande som finns i kommunen. 

Ekonomiska konsekvenser 
Genomförande av medborgardialoger kostar en del både i pengar och 
personalresurser, men olika dialoger kan kosta olika mycket och det är inte möjligt att 
räkna ut en total kostnad för strategins genomförande. 
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 Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 maj 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 38 forts. 

Barnperspektivet 
Dialog med våra medborgare är viktigt både för barn och vuxna. 

Miljöperspektivet 
Självklart är miljön en del av de ämnen som kan tas upp i en medborgardialog, men 
strategin i sig påverkar inte miljön. 

Uppföljning 
Strategin bör följas upp efter tre år för att se att den har hanterats bra och för att 
förbättringar ska kunna föras in. 

Föredragning 
Dialog- och delaktighetskonsult Edward Andersson informerar om SKR:s nätverk 
för medborgardialog. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar anta strategi för medborgardialog, handlingsid: Ks 
2022.938.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen § 44/2022, handlingsid; Ks 2022.1227. 

Utkast strategi för medborgardialog, handlingsid: Ks 2022.938. 

Tidigare behandling 
Ksau § 65/2022: 

Kommunfullmäktige beslutar anta strategi för medborgardialog, handlingsid: Ks 
2022.938. 

 

Ks § 44/2022: 

Kommunfullmäktige beslutar anta strategi för medborgardialog, handlingsid: Ks 
2022.938. 

_________ 
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 Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 maj 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 38 forts. 

 

Beslutet skickas till:  

Samtliga nämnder 

Kommundirektör Britt-Marie Börjesson 

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 

Socialchef Camilla Andersson 

Skolchef Johan Holmqvist 
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Beslutad av: Kommunfullmäktige 
Datum:  
Beslutsparagraf:  
Börjar gälla:  
Dokumentansvarig politisk instans: Kommunstyrelsen 
Dokumentansvarig tjänsteperson: Kommundirektör 
Följs upp: Vid behov 

Diarienummer:  
 
 

 

M Å L I N R I K T A T  D O K U M E N T  S T R A T E G I  

Strategi för 
medborgardialog 
i Tomelilla 
kommun   
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Tomelilla kommuns  
styrdokument 

Regeldokument 
Regeldokument är dokument som talar om hur kommunen ska arbeta. 
Regeldokument kan också vara lokala föreskrifter om olika bestämmelser  
som kan påverka kommuninvånare eller företag. 
R E G E L E M E N T E N  R I K T L I N J E R  R U T I N E R  

Målinriktade dokument 
Målinriktade dokument visar vad kommunen vill uppnå, strävar efter eller har som mål. 
V I S I O N  P R O G R A M  O C H  S T R A T E G I E R  P L A N E R  H A N D L I N G S P L A N E R  
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Innehållsförteckning 
1. Varför medborgardialog? ....................................................................................4 
2. Delaktighetstrappan ...........................................................................................5 
3. Förhållningssätt ..................................................................................................6 
4. Metod .................................................................................................................6 
5. Checklista ...........................................................................................................7 
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1. Varför medborgardialog? 
En god medborgardialog skapar delaktighet och tillit mellan medborgarna och de 
valda företrädarna i kommunen. Medborgardialog behövs för att Tomelilla kommun 
ska få fler infallsvinklar och bättre underlag för de beslut som de förtroendevalda ska 
fatta.  

Vi är också övertygade att en kommun med en god medborgardialog är en mer 
attraktiv kommun, en kommun med högre trovärdighet och en kommun med större 
innovationskraft. Att ta till vara medborgarnas engagemang skapar utveckling i 
samhället. Medborgardialog skapar också bättre förankring av besluten och en känsla 
av sammanhang för medborgarna vilket är viktigt för att invånare ska trivas, 
utvecklas och vilja stanna i kommunen. 

Denna strategi för medborgardialog är tänkt som ett stöd för nämnder och andra 
som möter medborgare i syfte att föra en organiserad dialog om frågor av vikt för 
medborgarna. Strategin är pedagogiskt upplagd med avsnitt om syfte, metod och 
förhållningssätt samt en avslutande checklista för planering, genomförande och 
omhändertagande av resultat. 

Tomelilla kommun har redan idag i stora delar en god medborgardialog, men det 
finns ingen tydlig systematik. Strategin behövs för att systematisera arbetet. Samtidigt 
så är inte avsikten att denna strategi ska ändra på kommunens nuvarande rutiner för 
exempelvis klagomålshantering, krångelportalen eller det dagliga 
medinflytandesystemet som tjänstepersoner upprätthåller mellan exempelvis 
föräldrar och skola eller brukare och äldreomsorg. Strategin kompletterar redan 
befintliga former för samråd och medinflytande som finns i kommunen. 

Det måste finnas ett tydligt syfte med varje dialog, både kommunen och 
medborgarna måste veta vad dialogen ska användas till. När medborgare bjuds in till 
dialog ska vi vara snarast övertydliga med vad vi bjuder in till. Det är också viktigt att 
i förväg tydliggöra rollerna för förtroendevalda och tjänstepersoner. Samtliga 
förtroendevalda som deltar representerar kommunen och inte sitt parti. Kommunen 
måste också internt ha bestämt sig för vad resultatet av medborgardialogen ska 
användas till innan den genomförs. 
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2. Delaktighetstrappan 

 
Vid varje dialog måste kommunen, oavsett om det är tjänstepersoner, 
förtroendevalda eller mixat som deltar, bestämma sig för var på delaktighetstrappan 
man är. Vad vill vi med medborgardialogen? 

Information: Vill vi informera medborgarna om något? Exempelvis om öppettider, 
vallokalers placering, tider då ansökan ska lämnas osv. Kan ske genom hemsidan, 
sociala medier, i direktutskick, via appar till vissa grupper såsom föräldrar och 
brukare, men kan också ske genom annonsering i tidning och ”på plats”.  

Konsultation: Vill vi konsultera medborgarna i någon fråga? Vi inhämtar synpunkter 
i någon bestämd fråga, medborgarna får tycka till. Det kan exempelvis ske genom 
enkäter, fokusgrupper eller trygghetsvandringar. Gäller ofta en bestämd fråga där 
kommunen vill inhämta synpunkter före beslut. Det kan också handla om att ta emot 
och behandla synpunkter och klagomål. 

Dialog: Vill vi låta medborgarna träffa kommunens förtroendevalda, tjänstepersoner 
och varandra för att utbyta åsikter kring en fråga i ett tidigt skede? Exempelvis om 
trygghet, framtidens skola, inför ett program som ska skrivas osv. Detta kan 
exempelvis ske genom allmänna inbjudningar till fysiska möten, till specifika aktuella 
ämnen eller digital chatt. Deltagarna utbyter tankar och resonerar om ett ämne 
snarare än att tycka till om ett förslag. Det är på detta steg i delaktighetstrappan 
Tomelilla kommuns medborgardialog i första hand sker. 

Inflytande: Vill vi ge medborgarna eller en grupp av medborgare inflytande? Ett 
samarbete där medborgarna får identifiera behov, utveckla alternativ, välja lösningar 
samt aktiviteter planeras och genomförs tillsammans. Medborgarna deltar. Detta kan 
vara exempelvis utsedda representanter från näringsliv och föreningsliv, som vid 
utdelning av visionsmedel, eller ungdomsrådet. 

Medbeslutande: Vill vi låta medborgarna eller en grupp av medborgarna ta över 
beslutsbefogenheter? Kan vara byalagen som får besluta om användning av 
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kommunal mark eller nyttjande av en pott kommunala medel såsom 
försköningsbidraget. Det kan även vara pensionärsråd, föreningsråd, 
tillgänglighetsråd, ungdomsråd eller liknande som får besluta över hur medel ska 
satsas inom deras område. 

 

3. Förhållningssätt 
Vår inställning och förhållningssättet ska vara att människor vill och kan bidra med 
sina olika erfarenheter och kompetenser. Syftet är att ta vara på individens 
kompetens, kreativitet och vilja att vara med och påverka. Vi bjuder in medborgarna 
tidigt i processen, har ett öppet förhållningssätt och låter alla som vill komma till tals. 
Vi ska vara transparanta och det finns inga dolda agendor. Medborgardialog ska inte 
genomföras när beslut egentligen redan är taget. Vi lägger bort alla fördomar och 
förutfattande meningar.  

Det är önskvärt med en mix av åsikter. Vi skapar en möjlighet för olika åsikter att 
mötas och mätas med varandra och vi bjuder medvetet in mixade grupper. Debatt 
ska undvikas och istället lyssnar vi på varandra oavsett att vi har skiljaktiga meningar. 
Allas åsikter är lika mycket värda. 

Alla kan inte få precis som de önskar, men en möjlighet till delaktighet ger en större 
förståelse för de beslut som fattas. 

 

4. Metod 
Denna strategi för medborgardialog är första steget i en process. Strategin ger 
principerna för hur Tomelilla kommun ska arbeta med medborgardialog. Nästa steg 
är att skapa en organisation som ska arbeta strategiskt och systematiskt med 
medborgardialog samt stödja det praktiska arbetet. 

Därefter inleds processen med själva medborgardialogerna. Inför varje 
medborgardialog bör vi börja med att ställa frågorna: Är frågan påverkningsbar? Är 
vi påverkningsbara? Är svaret nej på någon av dessa frågor så ska medborgardialog 
inte genomföras.  

Ett nej kan bero på många olika omständigheter: Frågan kan vara lagstyrd och därför 
inte påverkningsbar. Frågan kan vara starkt värderingsstyrd och därför är de 
förtroendevalda inte påverkningsbara. Hela ärendet kan också vara så tidsstyrt att det 
inte finns utrymme för den medborgardialog som egentligen skulle vara bra att ha.  

Är svaret ja på båda frågorna kan en medborgardialog genomföras och stegen i 
checklistan nedan kan följas. 

Det är viktigt att komma ihåg att i varje medborgardialog krävs ekonomiska resurser, 
personella resurser och relevant kompetens! Det kan också vara så att det behövs 
flera olika sorters delaktighet i samma fråga, kanske först en dialog i ett tidigt skede 
och senare en konsultation för att välja mellan olika förslag. 
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5. Checklista 
Beslut om dialog: 

• Definiera frågans påverkbarhet 

• Bestäm mål och syfte 

 

Planering: 

• Utarbeta frågeställningar som svarar mot mål 

• Gör målgruppsanalys 

• Bestäm deltagarnas grad av inflytande 

• Välj metod 

• Besluta och beräkna budget 

• Utforma tidslinje med aktiviteter som ska genomföras 

• Utse ansvariga för varje aktivitet: Tjänstepersoner, förtroendevalda eller båda. 

• Upprätta kommunikationsplan 

• Hitta form för dokumentation 

• Utforma strategi för uppföljning och utvärdering 

 

Genomförande:  

• Sök upp och bjud in målgrupper 

• Upprätta och stäm av checklista och dialogen 

• Anpassa sammankomster utifrån deltagarnas förutsättningar och villkor 

• Dokumentera och samla in material 

 

Resultat: 

• Sammanställ och analysera resultat 

• Presentera analys i lämplig form (t.ex. rapporter, filmer) 

• Återkoppla resultat till ansvariga handläggare och politiker, deltagare och 
övriga medborgare 

• Utvärdera dialogen och identifiera lärdomar som kan utveckla det fortsatta 
arbetet 
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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: Camilla Andersson  
Titel: Socialchef 
E-post: camilla.andersson@tomelilla.se 
Telefon: AnsvarigTlfn 
Mobil: Ansvarig 
 

Diarienummer: FN 2022/56 
 
Datum 1 juni 2022 

 

Tertialrapport 1 2022 Familjenämnden 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar godkänna ekonomisk uppföljning tertial 1 januari-april 
2022 och lägger densamma till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Reglementet för ekonomistyrning med mera stadgar att en lagstadgad delårsrapport 
ska avges per den 31 augusti. Tomelilla kommun har även beslutat att en 
tertialrapport för 2022 ska avges per den 30 april. Rapporten beskriver väsentliga 
händelser för perioden, resultat av elev/brukarundersökningar, arbetet med 
livskvalitetsprogrammet och visionen, måluppföljning och ekonomisk redovisning. 

Sammanfattning av rapporten: 

Familjenämnden prognostiserar en ekonomi i balans och har en nollprognos för 
verksamhetsåret. 

Placeringskostnaderna som gav ett överskott 2021 har ökat något under perioden 
och följs fortsatt upp. Försörjningsstödet har ökat något igen från höstens låga nivåer 
men ligger under budget för perioden.  

Antal elever inom gymnasiet är något lägre än budgeterat de första fyra månaderna 
men förväntas öka något under hösten. 

Skolpeng/barnpeng har ett underskott de första fyra månaderna men prognosen är 
noll för verksamhetsåret. Det finns dels fler barn inskrivna än budgeterat, dels finns 
det betydligt fler heltidsbarn än budgeterat men antalet barn kommer att minska 
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under sommaren och hösten. Prognosen för skolpeng/barnpeng är noll för 
verksamhetsåret. 

Förskolorna får statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder och denna uppgår till 2,2 
mnkr för 2022. För Tomelilla kommuns räkning innebär detta en minskning med 0,9 
mnkr jämfört med 2021. 

Grundskolorna får ett annat statsbidrag "likvärdig skola" och beloppet uppgår till 9,0 
mnkr för 2022. Utöver detta statsbidrag får Tomelilla kommun statsbidrag 
"skomiljarden" och beloppet uppgår till 1,8 mnkr. Varje kommun avgör själv vilka 
insatser som behöver genomföras i de aktuella verksamheterna för att säkerställa 
elevers kunskapsutveckling och hälsa. 

Familjenämnden bedömer att målen, förutom ett, kommer att vara uppfyllda vid 
årets slut. Det är i nuläget osäkert om målet gällande andelen behöriga till 
yrkesprogram ska uppgå till minst 80%, kommer att nås under 2022. 

Ekonomiska konsekvenser 
Familjenämnden prognostiserar en nollprognos för verksamhetsåret. 

Barnperspektivet 
Resultatet för familjenämndens verksamheter påverkar barns möjligheter till 
utbildning och stöd. 

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

Uppföljning 
Motsvarande uppföljning kommer att ske per den 31 augusti samt 31 december. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse socialchef Camilla Andersson, 2022-06-01. 

Tertialrapport 1 2022, handlingsid: Fn 2022.1774. 

 

Familjenämnden centralt/övergripande  

 

 

Camilla Andersson 
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Socialchef 

 

Beslutet skickas till:  

 

Elisabeth Wahlström, ekonomichef 

Camilla Andersson, socialchef 

Johan Holmqvist, skolchef 
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Förvaltningsberättelse 

Styrning och uppföljning av den kommunala 
verksamheten 

Vision 

Hur arbetar vi för att uppnå visionen? 
Individ och familj 

På Grön- arena gård utgår aktiviteterna från djur, natur och trädgård. Det finns drivbänkar 
att odla i, hästar att rykta, massera och klappa, kaniner och katter att kela med, höns att 
mata, och andra aktiviteter för hålla i ordning miljön på gården. 

Vägen till självförsörjning och de individanpassade insatserna som verksamheten erbjuder 
längs vägen skapar individuell utveckling och en hållbar tillväxt för kommunen. Kontakten 
med näringslivet är under utveckling för att ytterligare främja tillväxten av nya näringar och 
kompetensförsörjning. 

Genom intervjuer, undersökningar och uppföljning så tas kommuninvånarnas engagemang 
och inspiration tillvara, för att utveckla framtida tjänster och service. 

Barn och utbildning 

På samtliga förskolor och skolor arbetar barn och elever med miljö och hållbarhet utifrån 
läroplanerna. I Brösarp har det under flera år gjorts en särskild satsning både på förskolan 
och skolan för att utbilda pedagoger enligt friluftsfrämjandets metoder I Ur och Skur där 
undervisningen genomsyras av ett hållbart synsätt och en miljöplan som även tar sig uttryck 
i praktisk handling. En långsiktig tanke kring denna verksamhet har alltid varit att är att den 
efter uppbyggnad ska kunna utvecklas till att erbjuda alla förskolor, fritidshem och skolor 
möjlighet att under dagar på läsåret delta i verksamhet motsvarande en naturskola. 

Barn och utbildning har deltagit aktivt i införande av nytt kostdatasystem för att 
automatisera hanteringen och begränsa matsvinnet. 

En arbetsmarknadsdag har genomförts för elever i åk 8 och 9 för att ge dem möjlighet att 
öka sin kunskap och valkompetens vilket kan bidra till färre avhopp från och byten av 
gymnasieprogram. 

Livskvalitet 

Hur arbetar vi för att uppfylla livskvalitetsprogrammets intentioner? 
Individ och familj 
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Verksamheterna arbetar aktivt med synpunkter och händelserapportering för att ta tillvara 
ta till vara på goda exempel, förbättringsområden och finna nya arbetssätt. 

Meningsfulla gruppaktiviteter på arbetsmarknadsenheten för att inkludera och inspirera 
andra i samhället för ett hållbart arbetsliv. Individuella planer upprättas och följs upp så att 
sysselsättningen är meningsfull och framåtskridande. 

Ungdomsgruppen arbetar med att fokusera på barn och ungas perspektiv och inspirera till 
ett hälsosamt liv. De arbetar både individuellt och i grupp, genom samtal och aktiviteter. 
De ansvar för socialt förebyggande arbetet, det vill säga samverkan med myndigheter 
avseende bland annat drogförebyggande arbete och stärka skyddsfaktorer kring barn och 
unga. Ungdomsgruppen verkar för en ökad meningsfull fritid med högt 
ungdomsinflytande, utveckla mötesplatser och samverka med föreningslivet med fokus på 
den enskilda individen. Genom olika insatser arbetar de med att förebygga att barn och 
unga i Tomelilla börjar använda tobak, alkohol eller narkotika. 

Barn och utbildning, Individ och familj 

Familjenämndens båda verksamheter, Barn- och utbildning och Individ och 
Familjeomsorgen har tagit steg för att gemensamt arbeta med social innovation tillsammans 
med bland annat forskningsinstitutet RISE och Karolinska Institutet Innovations AB med 
en modell som ska göra det enklare för offentlig sektor, sociala entreprenörer och privata 
finansiärer att arbeta tillsammans och främja utvecklingen av sociala innovationer. 
Familjenämndens verksamheter har konkretisera utmaningen - Hur skapar vi mer träffsäkra 
förebyggande insatser för barn som riskerar att hamna utanför samhället - där 
verksamheterna behöver tänka nytt. Projektet är utforskande till sin karaktär och nästa steg 
är att testa och utveckla lösningar, även lokala entreprenörer bjuds in. En workshop har 
genomförts med intressenter och just nu genomförs en förkommersiell upphandling för att 
utveckla helt nya tjänster som ännu inte finns på marknaden. 

Vad tycker brukarna, barnen och eleverna? 
Individ och familj 

Verksamheten inom individ och familj planerar delta i den nationella 
brukarundersökningen för : 

- Social barn- och ungdomsvård: vårdnadshavare för barn och ungdomar 0-18 +år 

- Social barn- och ungdomsvård: ungdomar 13-20 år 

- Ekonomiskt bistånd 

- Missbruks- och beroendevård 

Respektive enhet genomför även mindre egna enkäter och undersökningar vid behov. 
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Barn- och utbildning 

Barn- och utbildning låter elever svara på frågor om sin lärmiljö regelbundet. Resultaten 
varierar mycket mellan olika skolor och klasser, därför sker åtgärderna på skol- och 
klassnivå, riktade insatser i den vardagliga verksamheten nära eleverna är mer träffsäkra än 
övergripande för hela Barn- och utbildning. I det systematiska kvalitetsarbetet beskriver 
rektorerna hur processen kring förbättring av lärmiljön fungerar på enheterna. 

Måluppföljning och analys 

Mål för god ekonomisk hushållning 
Organisation God ekonomisk hushållning Bedömning 
Familjenämnden Andelen som är egenförsörjda i 

Tomelilla ska följa rikssnittet och får 
inte avvika negativt med mer än 2,5 
%. 

 

Kommentar: 
Målet bedöms bli uppfyllt. Aktiviteter pågår för att arbeta med långbidragstagare och fler 
anställningar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 

Familjenämnden Andelen som är behöriga till 
yrkesprogram ska vara minst 80 %. 
Ett första delmål mot målet , alla ska 
bli behöriga till nationellt program. 

 

Kommentar: 
Behörigheten kan inte utvärderas förrän efter vårterminens slut men höstterminens betyg 
åk 9 indikerar att målet ej kommer att nås. 
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Verksamhetsanalyser 

Familjenämnden 

Väsentliga händelser 

Individ- och familjeomsorg 

• Arbetat med implementeringen av Nytorpsmodellen tillsammans med skola för att 
öka skolnärvaro i kommunen. 

• Påbörjat föräldrastödjande arbete ute på barna- och mödravårdscentral inför 
kommande familjecentral. 

• Har inom Lärcentrum startat upp språkcafé och studietekniksgrupp. 

• Mötesplatsen har startat igen och blivit ett forum även för de nyanlända ukrainska 
medborgarna. 

• AME har deltagit på två näringslivsfrukostar för att stärka samarbetet med 
företagen i kommunen. 

Barn och utbildning 

• Två skolledare har avslutat rektorsprogrammet, Tina Bjerström rektor 
Byavångsskolan och Emma Walters biträdande rektor Lindesborgsskolan. 

• Två av Barn- och utbildnings medarbetare har tilldelats en medarbetarutmärkelse, 
årets brobyggare gick till Helena Anderstá, studie och yrkesvägledare 
Kastanjeskolan och årets ledare gick till Fredrik Höglund, enhetschef centrala barn 
och elevhälsan. 

• Lokaliseringsförslag har tagits fram gällande nybyggnation av F-6 skola, och 
kommer att presenteras för familjenämnden i juni. 

• Grundskolans och grundsärskolans läroplaner förändras höstterminen 22 och får 
även nya förkortningar, Lgr22 och Lgrsär22 

Måluppföljning 
Nämndsmål Bedömning 
Hållbar utveckling  
Andelen behöriga till yrkesprogram ska vara minst 80%. Ett första delmål 
mot målet, alla ska bli behöriga till nationellt program. 
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Kommentar: 
Behörigheten kan inte utvärderas förrän efter vårterminens slut men höstterminens betyg 
åk 9 indikerar att målet ej kommer att nås. 

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

 

Kommentar: 
Målet bedöms bli uppfyllt. Aktiviteter pågår för att sprida information om nämndens 
verksamheter, fler digitala ansökningar samt ökade öppettider på arbetsmarknadsenheten. 

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

 

Kommentar: 
Målet bedöms bli uppfyllt. Aktiviteter pågår för att arbeta med långbidragstagare och fler 
anställningar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 

Samtliga verksamheter under familjenämndens ansvar ska etablera metoder 
för barns inflytande 

 

Kommentar: 
Målet bedöms bli uppfyllt. Aktiviteter pågår inom öppenvården för att öka barns 
inflytande i behandlingsarbetet 

Trygghet och hälsa 

Minst fem föreningar ska nattvandra under 2022  
Kommentar: 
Målet bedöms bli uppfyllt. Flera föreningar har redan avtal gällande nattvandring i 
Tomeilla 

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

 

Kommentar: 
Målet bedöms bli uppfyllt. Planering och insatser pågår. 

Intern kontroll 
Individ och familjeverksamheten har tre kontrollmoment i den interna kontrollen, ingen av 
dem ska rapporteras vid detta tillfälle. 

1. Risk att tappa bort patienter/brukare/Klienter vid övergången till nytt 
verksamhetssystem 

2. Brister i Introduktion av nya medarbetare leder till kvalitetsbrister 

3. Brister i rutiner och hantering av hot och våldssituationer 
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Barn och utbildningsverksamheten har tre kontrollmoment i den interna kontrollen, ingen 
av dem ska rapporteras vid detta tillfälle. 

1. Brist i hantering av hotsituationer 

2. Otillbörlig påverkan 

3. Brister vid mottagandet/hantering av nationella prov 

Ekonomi 
Nettokostnad (tkr) Budget 

2022 
Prognos 

2022 
Budget-

avvikelse 
Individ- och familjeomsorgsverksamheten    

Ledning och politik -6 705 -6 705 0 

Barn och unga -24 495 -24 495 0 

Arbete och försörjning -13 931 -13 931 0 

Arbetsmarknadsenheten -6 376 -6 376 0 

Kommunal vuxenutbildning -6 050 -6 050 0 

Resursenheten -9 919 -9 919 0 

Summa individ- och familjeomsorgsverksamheten -67 476 -67 476 0 

    

Barn- och utbildningsverksamheten    

Ledning och politik -16 014 -16 014 0 

Gymnasiet -79 168 -79 168 0 

Skolpeng/barnpeng -202 444 -202 444 0 

Barn och utbildning 1-16 år -63 527 -63 527 0 

Summa barn- och utbildningsverksamheten -361 153 -361 153 0 

    

Summa nettokostnad -428 629 -428 629 0 

Familjenämnden prognostiserar en ekonomi i balans. 

Individ och familj och Barn och utbildning har en 0-prognos för verksamhetsåret. 

Den kommunala vuxenutbildningen och arbetsmarknadsenheten ser ut att hålla budget. 

Placeringskostnaderna som gav ett överskott 2021 har ökat något under perioden och följs 
fortsatt upp. 
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Försörjningsstödet har ökat något igen från höstens låga nivåer men ligger under budget 
för perioden. Behovet av inhyrd personal har under perioden var lågt. 

Antal elever inom gymnasiet är något lägre än budgeterat de första fyra månaderna men 
förväntas öka något under hösten. 

Skolpeng/barnpeng har ett underskott de första fyra månaderna men prognosen är noll för 
verksamhetsåret. Det finns dels fler barn inskrivna än budgeterat dels finns det betydligt 
fler heltidsbarn än budgeterat men antalet barn kommer att minska under sommaren och 
hösten. Prognosen för skolpeng/barnpeng är noll för verksamhetsåret. 

Förskolorna får statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder och denna uppgår till 2,2 mnkr för 
2022. Statsbidraget för mindre barngrupper och kvalitetssäkrande åtgärder har upphört 
hösten 2021 och ersatts med detta statsbidrag. För Tomelilla kommuns räkning innebär 
detta en minskning med 0,9 mnkr jämfört med 2021. 

Grundskolorna får ett annat statsbidrag "likvärdig skola" och beloppet uppgår till 9,0 mnkr 
för 2022. Utöver detta statsbidrag får Tomelilla kommun statsbidrag "skomiljarden" och 
beloppet uppgår till 1,8 mnkr. Bidraget ska användas under 2022 till insatser i kommunal 
och enskild verksamhet i fritidshemmet, förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, 
gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och den kommunala vuxenutbildningen. Varje 
kommun avgör själv vilka insatser som behöver genomföras i de aktuella verksamheterna 
för att säkerställa elevers kunskapsutveckling och hälsa. 

Grund- och förskolorna jobbar kontinuerligt med personalplanering och varje rektor gör 
en personalöversyn i samband med budgetplaneringen inför årets början. Det innebär att 
varje skola och förskola gjort en personalplanering för hösten som både tar hänsyn till årets 
och framtida ekonomiska läge. 

Investeringar (tkr) Budget 
2022 

Prognos 
2022 

Budget-
avvikelse 

Skolinventarier -1 500 -1 500 0 

IKT Plan -1 500 -1 500 0 

    

    

Summa investeringar -3 000 -3 000 0 
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 Familjenämndens individ- och familjeutskott 
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Fnifu § 87 Dnr FN 2022/52 

Motion angående barnfattigdom 

Familjenämndens individ- och familjeutskotts 
förslag till familjenämnden 
Kommunfullmäktige beslutar besvara första och tredje att-satserna samt bifalla andra 
att-satsen.  

Ärendebeskrivning 
Sara Anheden och Anders Throbäck (S) har lämnat in motion angående 
handlingsplan för barnfattigdom med följande lydelse: 

En rapport från SCB strax innan jul visade att 25 % av barnen i Tomelilla kommun 
lever i fattigdom. Samtidigt visade statistik från Kronofogden att 39 barn vräkts 
mellan 2011 och 2020, vilket är flest i kommunerna i sydöstra Skåne. Barn kan aldrig 
lastas för den verklighet de växer upp i. Däremot har kommunen ett ansvar att jämna 
ut skillnaderna så att alla barn ges samma möjlighet att lyckas i skolan och delta i 
samhället i övrigt.  
Rädda Barnen har tagit fram en lista med rekommendationer till kommuner för att 
stötta barn i ekonomisk utsatthet.  
Utifrån det yrkar Socialdemokraterna  

- att Tomelilla Kommun gör en kartläggning över situationen med barn i 
ekonomisk utsatthet  

- att Tomelilla Kommun tar fram en handlingsplan med mål att inga barn ska 
diskrimineras på grund av sin ekonomiska situation  

- att Tomelilla Kommun arbetar förebyggande så att inga barn vräks från sina 
bostäder 

Förvaltningen avger, genom socialchef Camilla Andersson, följande yttrande: 

Barnfattigdom i Sverige handlar sällan om att barn får gå hungriga och frysa för att 
deras föräldrar inte har råd att köpa mat och kläder. Ofta handlar det i stället om att 
barn i familjer som lever i ekonomisk utsatthet är mindre delaktiga i samhället, 
tenderar att ha sämre betyg i skolan, oftare lever under osäkra boendeförhållande och 
saknar en känsla av att kunna förverkliga sina drömmar. Att växa upp i fattigdom har 
en starkt negativ inverkan på barns möjligheter att tillgodogöra sig sina rättigheter 
och till goda livschanser. (Källa::www.raddabarnen.se). 
Nedan visas grafen över antal hushåll som beviljats ekonomiskt bistånd januari 
månad 2019-2022 i Tomelilla kommun. I februari månad 2022 är det 95 hushåll som  
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beviljats ekonomiskt bistånd. I dessa hushåll fanns totalt 131 vuxna individer samt 83 
barn under 18 år.  

 

 
 

 

2016 fanns det totalt 2562 barn i Tomelilla kommun, varav 209 (8,2%) av dessa levde 
i hushåll med låg inkomst eller uppbar försörjningsstöd.  

År 2019 fanns det totalt 2678 barn i Tomelilla kommun, varav 247 (9,2%) levde i 
hushåll med låg inkomst eller uppbar försörjningsstöd.  
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(Källa: Rädda barnen) 
 

Insatser och förebyggande arbete i Tomelilla 

Under åren 2011 – 2021 har totalt 18 barn varit berörda av verkställd avhysning i 
Tomelilla kommun (Källa: www.kronofogden.se) 
I Tomelilla kommun finns tillgång till skuld- och budgetrådgivning. Hit kan de med 
behov av råd och stöd av ekonomiska frågor vända sig. I de fall det finns barn i 
hushållen arbetar denne aktivt med att ge föräldrarna stöd i hur man kan hantera att 
ekonomiska resurser saknas. När skuld- och budgetrådgivaren får kännedom om 
avhysning skickar Tomelilla direkt alltid ett informationsbrev ut till berörd familj med 
information vart man kan vända sig för att få hjälp och stöd. 

Ekonomiskt bistånd har i alla utredningar ett avsnitt för att beakta barnperspektivet. 
I arbetet med försörjningsstöd är det viktigt att utifrån barnperspektivet särskilt 
stödja föräldrarna i att bli självförsörjande. 

Under förutsättning att sökande får bo kvar om en hyresskuld regleras kan skulden 
efter särskild prövning bifallas i vissa fall. Ett av kriterierna man tittar på är om de 
sociala konsekvenserna för barnen i en familj skulle bli för stora vid eventuell 
avhysning.  

I de fall hyresskuld beviljas för att undvika avhysning uppmanas den enskilde alltid 
att ta en kontakt med skuld och budgetrådgivaren för att undvika att de hamnar 
liknande situation igen.  

I samband med att det kommer till Socialtjänstens kännedom att en barnfamilj ska 
avhysas görs alltid en aktualisering på barn och familj. Under denna aktualisering tas  
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en kontakt med familjen för att se över om de är i behov av stöd och hjälp på något 
vis.  

I samband med att man har ett socialt bostadskontrakt görs kontinuerliga 
uppföljningar med den enskilde avseende om hyra betalas i tid, samt om lägenhet 
sköts enligt avtal. Här ges möjlighet för boendesamordnaren att träda in och stötta 
upp om man ser att det förekommer obetald hyra. På så vis har vi möjlighet att 
förebygga obetalda hyror som kan leda till avhysning utifrån de som uppbär socialt 
bostadskontrakt. I dagsläget har vi totalt 19 sociala bostadskontrakt varav det finns 
barn under 18 år i 9 av hushållen.   

På arbetsmarknadsenheten arbetar de aktivt med att erbjuda arbetsmarknadspolitiska 
insatser som stärker den enskildes möjligheter att få ett arbete, och därmed bli 
självförsörjande.  

De arbetar också aktivt med att motivera personer med låg utbildningsnivå till 
studier, och på så vis öka möjligheten att bli självförsörjande och därmed kunna 
betala för sitt boende och sörja för sin familj. 

Barn- och utbildning stänger inte av barn från förskola eller fritidshem om 
vårdnadshavarna inte betalt sin faktura, vilket ger barnen samma möjligheter även 
om vårdnadshavare hamnat i ekonomiska svårigheter.  

Familjenämnden har även antagit rutiner och riktlinjer för avgiftsfri förskola, 
förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem och på så vis förstärkt 
skrivningarna i skollagen. Utbildningen i kommunens förskolor och skolor ska vara 
avgiftsfri. Barn/elever ska utan kostnad ha tillgång till böcker, skrivmaterial, verktyg 
och andra hjälpmedel som de behöver för sin utbildning.  

För att fortfarande kunna genomföra vissa aktiviteter utanför skolan, som till 
exempel studiebesök, utflykter, lägerskolor och friluftsdagar får förskolan/skolan 
själv stå för kostnaden eller använda medel från projekt eller annan extern 
finansiering. Detta innebär att alla barn och elever ska kunna delta på lika villkor. 

Ekonomiska konsekvenser 
Att ta fram en handlingsplan för barnfattigdom medför inga kostnader för 
familjenämnden. 

Barnperspektivet 
Barnperspektivet tillgodoses i svaret på motionen. 

Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör miljön. 
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Uppföljning 
Handlingsplanen för barnfattigdom bereds i förvaltningen och beslutas om i 
familjenämnden under 2023. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen gällande handlingsplan för 
barnfattigdom i Tomelilla kommun. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, socialchef Camilla Andersson, handlingsid: Fn 2022.1601. 

Ksau § 61/2022 Motion angående barnfattigdom, handlingsid: Fn 2022.1123. 

Tidigare behandling 
Ksau § 61/2022: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till förvaltningen för 
beredning och därefter till familjenämnden för yttrande. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Charlotte Rosdala (C) och Anna Sandegren (SD) yrkar att första och tredje att-
satserna ska anses besvarade.  

Anders Throbäck (S) yrkar att första och tredje att-satserna ska bifallas.  

Charlotte Rosdala (C) och Anders Throbäck (S) yrkar att andra att-satsen ska bifallas.  

Anna Sandegren (SD) yrkar att andra att-satsen ska anses besvarad. 

Beslutsgång  
Efter ställd propositionsordning finner ordförande att utskottet beslutar besvara 
första och tredje att-satserna samt bifalla andra att-satsen.  

_________ 

Beslutet skickas till:  

Familjenämnden 

Kommunfullmäktige 

Socialchef Camilla Andersson 
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Ksau § 61 Dnr KS 2022/32 

Motion angående barnfattigdom 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till förvaltningen för 
beredning och därefter till familjenämnden för yttrande. 

Ärendebeskrivning 
Sara Anheden (S) och Anders Throbäck (S) har lämnat in motion angående 
barnfattigdom med följande lydelse: 
Handlingsplan mot barnfattigdom 

En rapport från SCB strax innan jul visade att 25 % av barnen i Tomelilla kommun 
lever i fattigdom. Samtidigt visade statistik från Kronofogden att 39 barn vräkts 
mellan 2011 och 2020, vilket är flest i kommunerna i sydöstra Skåne. Barn kan aldrig 
lastas för den verklighet de växer upp i. Däremot har kommunen ett ansvar att jämna 
ut skillnaderna så att alla barn ges samma möjlighet att lyckas i skolan och delta i 
samhället i övrigt. 

Rädda Barnen har tagit fram en lista med rekommendationer till kommuner för att 
stötta barn i ekonomisk utsatthet. Utifrån det yrkar Socialdemokraterna 

att  Tomelilla Kommun gör en kartläggning över situationen med barn i 
ekonomisk utsatthet 

att  Tomelilla Kommun tar fram en handlingsplan med mål att inga barn 
ska diskrimineras på grund av sin ekonomiska situation 

att  Tomelilla Kommun arbetar förebyggande så att inga barn vräks från 
sina bostäder  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till förvaltningen för 
beredning och därefter till familjenämnden för yttrande.  

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige § 147/2021, handlingsid: Ks 2021.4393. 
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Tidigare behandling 
Kf § 147/2021: 

Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Familjenämnden 

Socialchef Camilla Andersson 

Skolchef Johan Holmqvist 

Balanslista/Patrik Månehall 
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Fnifu § 88 Dnr FN 2022/55 

Gemensam familjerätt i SÖSK 

Familjenämndens individ- och familjeutskotts 
förslag till familjenämnden 
Familjenämnden beslutar att bifalla förslaget om en gemensam familjerätt i SÖSK. 

Ärendebeskrivning 
Bakgrund 

Familjerätten är en egen verksamhetsgren inom socialtjänsten och regleras av 
föräldrabalken. Verksamheten ansvarar för utredningar och lämnar upplysningar på 
uppdrag av domstolen i vårdnads-, umgänges- och boendeärenden samt utreder och 
fastställer faderskap. Vid begäran från domstol lämnas yttranden i adoptionsärenden. 
Samarbetssamtal genomförs såväl på uppdrag från tingsrätten som på initiativ från de 
som separerat. Verkställighet av umgängesstöd genomförs också inom ramen för 
familjerätt. 

Familjerättssekreterarna inom SÖSK (Tomelilla, Simrishamn, Ystad och Sjöbo) 
samverkar idag i gemensam handledning och kollegiala nätverksträffar. Individ- och 
familjeverksamheten i Tomelilla har en socialsekreterare inom området som 
handlägger och utreder ärenden samt ca 0,4 årsarbetare inom resursenheten, som 
genomför samarbetssamtal. Ytterligare 0,1 årsarbetare tillkommer vid sjukdom, hög 
arbetsbelastning och semester.  

Sedan våren 2020 har verksamhetscheferna i de fyra kommunerna fört en dialog på 
enheterna avseende en SÖSK-gemensam familjerätt. Utgångspunkten har dels varit 
den gemensamma ledningsplanen som kommundirektörerna i de fyra kommunerna 
beslutat om. Ett uppdrag har varit att se över inom vilka områden vi är betjänta av att 
arbete ihop. Men även utifrån perspektivet att vi skapar en enhet där fokus kan ligga 
på effektivt arbete inom området, ökad kvalitet och med lätt och nära tillgång till 
metodutveckling och kompetensförsörjning. Ytterligare styrka med förslaget är den 
minskade sårbarheten vid semestrar, frånvaro eller rekryteringar.  
 
Utredningen kring förslaget om en gemensam familjerätt i Simrishamn, Ystad, Sjöbo 
och Tomelilla blev klar i mars 2022. Därefter har den diskuterats med idag ansvariga 
enhetschefer och verksamhetschefer inom respektive kommun. Representanterna har 
gemensam kommit överens om på vilken nivå av samverkan som anses mest 
fördelaktig sammantaget utifrån ekonomi, kvalitet och effektivitet.  
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Mot denna bakgrund har kommunerna tillsammans funnit att det är lämpligt att 
skapa en samverkansorganisation kring respektive kommuners 
familjerättsverksamhet. Respektive nämnd föreslås ställa sig bakom förslaget som 
anges i utredningen.  

Ekonomiska konsekvenser 
Det bedöms rimligt att den föreslagna organisationen av SÖSK gemensam familjerätt 
kommer att innebära ökade kostnader i förhållande till lagkrav, stärkt barnperspektiv 
och ökad tillgänglighet. Kostnaden för 0,5 årsarbetare enhetschef beräknas uppgå till 
ca 120 000 kr /år per kommun Det är svårt att redovisa exakt kostnadsökning 
gällande lokalen då denna inte är utsedd i nuläget.  

Barnperspektivet 
Enligt forskning och de publikationer som finns om barn i konfliktmiljöer är det 
viktigaste för barn som befinner sig i familjerättsliga tvister är att konfliktnivån 
sjunker mellan föräldrarna och att de får hjälp att hitta nya vägar framåt som lugnar 
ner i ställer för att trappa upp bråk och konflikter.  
Sett ur det perspektivet bör det vara avgörande att uppnå så hög kvalitet och 
kompetensnivå som möjligt för de som arbetar med familjerätt. På så sätt kan man 
anta att det är till barnens bästa att hitta en optimal familjerättsverksamhet där 
metodutveckling och hög kompetens står i fokus. Likaså får man anta att en 
sammanhållen kedja mellan samarbetssamtal och utredning, för familjer i kontakt 
med familjerätten, skulle minska möjligheterna till eskalerande konflikter. 

Miljöperspektivet 
I nuläget finns inget förslag om geografisk placering, dock är förslaget en gemensam 
lokalisering för enheten. Det kommer att innebära att merparten av föräldrarna 
kommer behöva förflytta sig utanför den egna kommunen. Kommunerna samverkar 
redan idag kring familjerådgivningen vilken är placerad i Ystad och det har inte 
inkommit klagomål eller synpunkter på att behöva förflytta sig utanför sin 
hemkommun.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar att bifalla förslaget om en gemensam familjerätt i SÖSK. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, socialchef Camilla Andersson, handlingsid: Fn 2022.1602. 
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Förslag till gemensam familjerätt SÖSK (Management Partners AB), handlingsid: Fn 
2022.1575. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Anders Throbäck (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Familjenämnden 

Socialchef Camilla Andersson 
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  Management Partners AB 
Dockplatsen 1, 211 19 MALMÖ, 040-17 21 40, www.managementpartners.se  

                                                                                                                                United Spaces i Waterfront Building, Klarabergsviadukten 63, STOKCHOLM 

  
 
 
 
 

Förslag till gemensam 
Familjerätt 

 
Maj 2022 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utredare: 
Joakim Wollin 
Partner 
Management Partners AB 
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  Management Partners AB 
Dockplatsen 1, 211 19 MALMÖ, 040-17 21 40, www.managementpartners.se  

                                                                                                                                United Spaces i Waterfront Building, Klarabergsviadukten 63, STOKCHOLM 

Ärendebeskrivning 
Management Partners AB har fått i uppdrag att utreda en gemensam familjerättsorganisation för 
de fyra SÖSK-kommunerna Simrishamn, Tomelilla, Ystad och Sjöbo. En utredning färdigställdes i 
december 2021 och presenterades för kommunerna. I denna skrivelse fanns flera förslag på hur en 
gemensam familjerätt skulle kunna se ut och efter en diskussion mellan verksamhetschefer och 
enhetschefer så enades kommunen om ett förslag.  

 
Frågeställningar 
Ekonomiska ramar 
Tidslinje för implementering 
Organisation 
 
Statistik 
 

 
(Se bilaga 1) 
 
Resurser  
Enligt tabellen ovan kommer Simrishamn att bidra med 1,5 tjänst, Tomelilla med 1,5 och Sjöbo 
1,6. Ystad kommun bidrar med 2,0 tjänster. Detta beräknat utifrån de resurser som finns i dagslä-
get. Totalt sett ger det en arbetsgrupp på 6,6 tjänster på helårsbasis. Denna grupp behöver arbets-
ledning vilket beräknas till 0,5 tjänst.   
Sammanlagt blir gruppen 7,1 årsarbetare.  
 
 
 
 
 
 

Kommun

Invånare

Andel invånare i % Ökning / Minskning Ökning / Minskning

År 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 Från 2019 till 2020 Från 2020 till 2021

VBU 6 9 6 21 36 30 10 11 7 10 13 21 47 69 64 47% -7%

Snabbupplysning 26 11 14 42 31 35 30 24 28 29 35 47 127 101 124 -20% 23%

Umgängesstöd 5 4 0 19 2 9 4 2 3 8 5 11 36 13 23 -64% 77%

Faderskap+Föräldraska

p
(icke enkla) 10 31 15 21 23 25 4 7 11 7 7 5 42 68 56 62% -18%

SaS på remiss från TR 7 3 6 9 7 4 10 6 7 7 5 4 33 21 21 -36% 0%

SaS frivilliga 53 66 70 28 23 24 50 53 46 46 54 43 177 196 183 11% -7%

Avtalsgodkännande 15 19 16 14 11 23 8 9 12 10 2 7 47 41 58 -13% 41%

TOTAL 122 143 127 154 133 150 116 112 114 117 121 138 509 509 529 0% 4%

Adoption 1 4 1 1 1 1 0 1 0 1 3 1 3 9 3 200% -67%

Vårdnadsöverflytt 1 1 0 0 3 2 2 4 1 8 10 1 11 18 4 64% -78%

Yttrande 0 16 7 3 7 15 0 0 0 0 0 0 3 23 22 667% -4%

Medgivande 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 2 0% 100%

Övrigt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 41 0 31 41 0 32% -100%

TOTAL 2 21 8 4 11 18 3 6 3 40 54 2 49 92 31 88% -66%

SAMMANLAGT 124 164 135 158 144 168 119 118 117 157 175 140 558 601 560 8% -7%

Andel ärende % 22% 27% 24% 28% 24% 30% 21% 20% 21% 28% 29% 25%

Mot befolkningsunder. -1% 4% 1% 5% 1% 7% 5% 3% 5% -9% -8% -12%

Arbetsledning 
(uppskattat timmar / vecka)

Antal resurser i %

83242

23%

19227 30970

16%

13633

23%

19412

37% 100%

Simrishamn Sjöbo Tomelilla Ystad TOTAL 

4-6 4-6 4 3-5 15-23

660200170140150
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Ekonomi 
En ekonomisk beräkning har gjort som utgått från ett samlat värde av en medarbetare inom famil-
jerätt. Den bygger på ett snitt av lön, kostnad för kontor, IT, utbildningar, utrustning, bilar och 
handledning. Utredaren har tillsammans med en ekonom från Ystads kommun räknat ut en preli-
minär årskostnad. Modellen som föreslås är att varje kommun i sammanslagningen lägger in den 
summan gånger antalet årsarbetare i en gemensam budget. Då finns det en grundbudget som bör 
täcka de löpande kostnaderna för den sammanslagna familjerätten.  
 
Den tänkta årskostnaden är satt till 787 000 kr per årsarbetare. Enligt mina beräkningar kommer 
då kostnaden att bli enligt följande: 
 
Ystads kommun  1 574 000 
Simrishamns kommun 1 180 500 
Tomelilla kommun  1 180 500 
Sjöbo kommun  1 259 200 
 
Utöver detta kommer en kostnad för arbetsledning som avser 0,5 tjänst. Det är också rimligt att 
anta att de nya lokalerna kommer att kosta en del att färdigställa. Då detta beror på nuvarande 
skick är det inte rimligt att göra en uppskattning i denna fråga. En överenskommelse mellan de 
fyra kommunerna får komma till stånd när lokalerna har utsetts. 
 
Förslag på organisation 
Utredarens förslag skulle innebära att man för samman alla de personer inom SÖSK som handläg-
ger och utreder familjerättsärenden samt de som tillhandahåller samarbetssamtal (i de fall det 
inte är samma personer). Denna grupp skulle bestå av 6,6 årsarbetare plus en enhetschef (0,5). 
 
Den gemensamma familjerätten skulle åta sig att tillhandahålla familjerätt enligt följande: 
 
 

• Information, rådgivning och stöd i familjerättsliga frågor 

• Informationssamtal  

• Utreda faderskap och föräldraskap utöver S-protokoll 

• Samarbetssamtal på initiativ av föräldrarna 

• Samarbetssamtal på remiss från domstol 

• Hjälpa föräldrarna att träffa avtal gällande vårdnad, boende och umgänge 

• Lämna s.k. snabbupplysningar efter begäran från domstol 

• Utredningar gällande vårdnad, boende och umgänge på uppdrag från domstol 

• Yttrande till domstol om möjlighet till umgängesstöd, tillse och följa upp verkställigheten 

• Utreda frågan om umgänge med annan än förälder 

• Utredning avseende medgivande för internationell adoption  
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• Prövning av om samtycke kan lämnas efter barnbesked så att adoptionsförfarandet får 
fortsätta  

• Uppföljning efter genomförd adoption 

• Adoptionsutredningar på uppdrag av domstol 

• Övrigt sällan förekommande familjerättsliga ärenden såsom namnärenden, passärenden 
och godkännande av avtal om underhållsbidrag för längre period än tre månader. 

• Samverkan med andra huvudmän och organisationer inom verksamhetsområdet 

• Ändring av vårdnad på grund av förälders missbruk eller försummelse eller i övrigt brister i 
omsorgen (6 kap. 7 § FB)  

• Ansökan om överflyttning av vårdnad av barn som stadigvarande vårdats och fostrats i ett 
familjehem (6 kap. 8 § FB)  

• Utredning av särskild förordnad vårdnadshavare enligt om vårdnadshavaren är varaktigt 
förhindrade att utöva vårdnaden (6 kap 8 a § FB) 

• Utredning av särskild förordnad vårdnadshavare för barn vars vårdnadshavare är avlidna 
enligt (6 kap. 9 § FB)  

• Ansökan om överflyttning av vårdnad från särskild förordnad vårdnadshavare till någon el-
ler båda av barnets föräldrar (6 kap. 10 § FB)  

• Ansökan om entledigande av olämplig särskilt förordnad vårdnadshavare (6 kap. 10 c § FB)  

• Beslut om åtgärder utan den ena vårdnadshavarens samtycke (6 kap. 13 a § FB) 
 
 
Barnperspektiv 
Enligt forskning och de publikationer som finns om barn i konfliktmiljöer är det viktigaste för barn 
som befinner sig i familjerättsliga tvister är att konfliktnivån sjunker mellan föräldrarna och att de 
får hjälp att hitta nya vägar framåt som lugnar ner i ställer för att trappa upp bråk och konflikter.  
 
Sett ur det perspektivet bör det vara avgörande att uppnå så hög kompetensnivå som möjligt för 
de som arbetar med familjerätt. På så sätt kan man anta att det är till barnens bästa att hitta en 
optimal familjerättsverksamhet där metodutveckling och hög kompetens står i fokus. En satsning 
av detta slag på det familjerättsliga området antas då ge synergieffekter som gagnar barnens 
bästa. Likaså får man anta att en sammanhållen kedja mellan samarbetssamtal och utredning, för 
familjer i kontakt med familjerätten, skulle minska möjligheterna till eskalerande konflikter.  
 
Sammanfattning och analys 
En sammanslagen familjerätt skulle innebära en kvalitativ höjning då en större arbetsgrupp skulle 
ha fokus på samma frågor. Det leder till ett ökat kunnande och en möjlighet att lära av varandra. I 
dagsläget består familjerätten i de olika kommunerna av mycket erfarna och kunniga personer 
som alla håller hög nivå kompetensmässigt. På sikt finns det en möjlighet att nyare handläggare 
kan läras upp i en sådan arbetsgrupp vilket borgar för stabilitet och hög kompetens över tid. Likaså 
finns goda möjligheter till handledning och vidareutbildning i gruppen då den finns samlad och 
inte är uppdelad på de olika kommunerna.  
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Det händer mycket inom det familjerättsliga området och utvecklingen har kommit olika långt i 
olika delar av Sveriges kommuner. Genom en sammanslagen familjerätt kan SÖSK möjliggöra en 
familjerätt i framkant som levererar kvalitet och moderna arbetsmetoder.  
 
Efter att utredaren intervjuat enhetscheferna samt chefer från redan etablerade sammanslagna 
familjerättsverksamheter ter sig förslaget om att alla åker till föreslagen samlokalisering som mest 
lämpligt. Det har inte framkommit någon kritik mot detta sätt i redan etablerade gemensamma 
familjerättsverksamheter vilket ses som ett tecken på att det är ett fungerande sätt att arbeta på.  
 
Det blir en tydlig stringens i det familjerättsliga verksamhetsområdet och det skapar en enhet där 
fokus kan ligga på effektivt arbete inom området med lätt och nära tillgång till metodutveckling 
och kompetensutveckling. Ytterligare styrka med förslaget är den minskade sårbarheten vid se-
mestrar, frånvaro eller rekryteringar.  
 
Det som kan bli en utmaning är det samarbete som behöver finnas med respektive kommuns soci-
altjänst inriktning barn och familj. För att skapa en god samverkan behöver tydliga rutiner upprät-
tas.   
 
Det bedöms rimligt att den föreslagna organisationen av SÖSK gemensam familjerätt kommer att 
innebära ökade kostnader i förhållande till lagkrav, stärkt barnperspektiv och ökad tillgänglighet. 
Det är svårt att redovisa exakt vad kostnadsökningen kommer landa på då det till stora delar beror 
på vilken lokal det blir. 
 
 
Malmö  April 2022 
 
 
 
 
Joakim Wollin 
Partner 
Management Partners AB 
 
 
 
 
 

58



 

 Familjenämndens utbildningsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
27 maj 2022 

 

Justerandes sign    

 

Fnuu § 26 Dnr FN 2021/118 

Kvalitetsuppföljning BoU 2022 - Rektors 
ansvar, synpunkter och klagomål och 
skolinspektionsärenden 

Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till 
familjenämnden 
Familjenämnden beslutar godkänna kvalitetsrapporten och lägger densamma till 
handlingarna. 

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

 

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

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

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

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

Sammanträdesdatum 
27 maj 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 26 forts. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, biträdande skolchef Ulrika Ahrlin, handlingsid: Fn 2022.1639 

Kvalitetsrapport, rektors ansvar, synpunkter och klagomål samt 
skolinspektionsärenden, handlingsid: Fn 2022.1637. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Familjenämnden 

Skolchef Johan Holmqvist 

60



 
2022-05-11 

 

 

Kvalitetsrapport Barn- och utbildning läsåret 2021/2022  

Rektors ansvar, synpunkter och klagomål samt skolinspektionsärenden 

Kvalitetsdialoger har genomförts med samtliga rektorer och chefen för barn- och 
elevhälsan. Dessa redovisas till nämnden genom denna kvalitetsrapport, som är en del av 
huvudmannens uppföljning av de nationella målen och även ett underlag inför 
nulägeskartan som används för det kommunala målarbetet. 
 

Texten under rubriken styrdokument kommer från läroplanerna eller skollag, Medan 
texterna under nuläge och bedömning samt utvecklingsområden gäller Barn och utbildning 
Tomelilla. 

 

Styrdokument  

Lpofö18 rev 20 kap 2.8 (förskola) 

Som pedagogisk ledare och chef för förskollärare, barnskötare och övrig personal vid 
förskoleenheten har rektorn det övergripande ansvaret för att utbildningen som helhet 
inriktas mot de nationella målen. Rektorn har ansvaret för förskolans kvalitet och har därvid, 
inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att 

– planera, följa upp, utvärdera och utveckla utbildningen systematiskt och kontinuerligt och 
därmed verka för ökad måluppfyllelse, 

– genomföra det systematiska kvalitetsarbetet under medverkan av förskollärare, 
barnskötare och övrig personal samt säkerställa att barnens vårdnadshavare ges möjlighet 
att delta i kvalitetsarbetet, 

– inkludera arbetet med jämställdhet i det systematiska kvalitetsarbetet, 

– förskolans arbete med aktiva åtgärder mot diskriminering och kränkande behandling 
genomförs och dokumenteras fortlöpande, 

– förskollärare ges förutsättningar att ansvara för undervisningen, 

– varje barn tillsammans med vårdnadshavare får en god introduktion i förskolan, 

– förskolans arbetsformer utvecklas för att gynna barnens inflytande, 

– en god och tillgänglig miljö utformas, med tillgång till såväl digitala som andra lärverktyg, 
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– utbildningen utformas så att barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling får det stöd och 
de utmaningar de behöver, 

– utforma utbildningen och anpassa resursfördelningen så att alla barn får det stöd och de 
utmaningar de behöver för utveckling och lärande, 

– samarbetsformer utvecklas med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja 
barnens utveckling och lärande, 

– samverkan kommer till stånd med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att skapa 
förutsättningar för en samsyn och ett förtroendefullt samarbete, 

– utveckla formerna för samarbete mellan förskolan och vårdnadshavare och informera dem 
om förskolans mål och sätt att arbeta, och 

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

 

Lgr 11 kap 2.8 (skola) 

Rektors ansvar  

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

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

• skolans arbetsformer utvecklas så att ett aktivt elevinflytande gynnas, 

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

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

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

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

• resursfördelningen och stödåtgärderna anpassas till den värdering av elevernas 
utveckling som lärare gör, 
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• undervisningen i olika ämnesområden samordnas så att eleverna får möjlighet att 
uppfatta större kunskapsområden som en helhet, 

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

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

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

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

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

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

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

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

• skolans internationella kontakter utvecklas, och 

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

 

Nuläge 
De flesta delarna av rektors ansvar följs upp under de andra kvalitetsdialogerna och därför 
fokuserar denna kvalitetsdialog på ledarskapet i en vidare mening.  

Barn och utbildning påbörjade för cirka två år sedan en utvecklingsresa mot en tillitsbaserad 
styrning och ledning där varje beslutsinstans i större utsträckning ska stimulera samverkan 
och helhetsperspektiv, bygga tillitsfulla relationer och säkerställa att medarbetare kan, vill 
och vågar hjälpa kommuninvånaren. Detta skulle även leda till minskad onödig kontroll och 
formalism, bättre ta tillvara medarbetarnas kompetens och genom detta skapa bättre 
kvalitet i tjänsterna till kommuninvånarna, i detta fall utbildning. 

 

Detta har för BoU inneburit en förändring av kvalitetsarbetet där tidigare analyser (nyckeltal) 
nu används som underlag för kvalitetsdialoger men att det är rektors/medarbetarnas analys 
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av behoven som är i fokus. Det finns en acceptans för att förskolorna, skolorna och Barn- och 
elevhälsan utifrån sin unika situation är på olika ställen i sin utvecklingsresa och att stöd och 
stimulans ska ta avstamp där. Målet är att varje enhet bygger sin kapacitet för att kunna nå 
nästa steg och utvecklas mot målen.  Det betyder att utvecklingsprojekt i mindre omfattning 
gäller för samtliga enheter. Upplevelsen från skolchef/bitr skolchef är att kvalitetsdialogerna 
ger en större insikt och förståelse för varje enhets behov och att detta gör att 
utvecklingsprojekt får mer långsiktiga effekter och får fäste på enheterna, det vill säga gör 
att utbildningen varaktigt förändras till det bättre.  Det upplevs också skapat ett större 
engagemang, ägarskap och ansvarstagande på enheterna än utvecklingsprojekt som 
initierats centralt. Delar av statsbidragen används för att ge ytterligare resurser för 
utvecklingsprojekten. 

Även måldialogen med nämnden upplevdes som präglad av enheternas egna analyserade 
behov. Det vi försöker uppnå kan skildras med följande illustration: 

 
 

Enheter där man bytt skolledning har mer fokus på organisation, arbetsmiljö och lärmiljöer 
än de enheter där det funnits en kontinuitet i ledarskapet. Där har man i större utsträckning 
startat utvecklingsprojekt som präglar hela enheten till exempel I Ur och Skur i Brösarp men 
även IBIS (Inkluderande Beteendestöd I Skolan) i Smedstorp och Odenslund som är en metod 
för att strategisk skapa positiva lärmiljöer som bland annat framhålls av Karolinska institutet 
som en vetenskapligt grundad metod.  

 

Bedömning och utvecklingsområden 
Rektorerna tar i nuläget ett stort ansvar för varje enhets utveckling. Att på enheterna hitta 
ett systematiskt kvalitetsarbete som i större utsträckning än idag når medarbetare och 
barn/elever/vårdnadshavare är ett utvecklingsområde. Genom innehåll i gemensamma 
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utvecklingsdagar för BoU:s ledningsgrupp och förbättringar av huvudmannens 
kvalitetsarbete med ny tidsplan och nya konstellationer av rektorer inför hösten stimulerar 
skolchef/bitr. skolchef utvecklingen. Att Barn och utbildnings kvalitetsarbete ska nå och 
skapa samverkan och långsiktig gemensam utveckling tillsammans med kommunens andra 
delar är även detta ett utvecklingsområde. 

 

Synpunkter och klagomål 
Det har inkommit 13 synpunkter och klagomål från maj 2021 till 10 maj 2022 genom e-
tjänsten. 7 av dessa gäller att Tomelilla inte tillhandahåller ungdomsbiljett för elever 
antingen i högstadiet (som valt att gå i annan kommun eller till gymnasieelever). De övrig är 
enskilda ärenden där vårdnadshavare varit missnöjd med beslut gällande Covidhantering, 
kränkande behandling, verksamhetens anmälan till socialtjänsten, tillsynsansvar eller sin 
avgift i barnomsorgen. 

I övrigt upplever rektorerna att ärenden som leder till missnöje ofta har sin upprinnelse i 
missförstånd eller att kommunikationen har brustit. Att pedagoger och annan personal är 
skickliga på att kommunicera med vårdnadshavare framhålls som en väsentlig förmåga.    

 

Skolinspektionsärenden, uppgifter om missförhållanden (tidigare anmälningar) 
Det har inkommit 4 uppgifter om missförhållanden till Skolinspektionen mellan 10 maj 2021 
till 10 maj 2022. Ett gällande tillsynsansvaret för elev, som lämnades över till Barn och 
utbildnings klagomålshantering samt ett gällande rätt till förskola som Skolinspektionen 
avskrev som sedan kom in som en ny anmälan men Skolinspektionen inte valde att ompröva. 
Även ett ärende gällande kränkande behandling har inkommit, Skolinspektionen avskrev 
ärendet efter att Tomelilla kommun redogjort för åtgärderna. 

 

Utifrån underlaget för klagomål och skolinspektionsärenden kan Barn och utbildning inte se 
att det finns några generella brister i verksamheten. 
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 Familjenämndens utbildningsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
27 maj 2022 

 

Justerandes sign    

 

Fnuu § 27 Dnr FN 2022/57 

Tillsyn fristående förskola 2022 - Ankis 
familjedaghem 

Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till 
familjenämnden 
Familjenämnden beslutar, att Ankis familjedaghem uppfyller kraven för att arbeta 
systematiskt med uppföljning och utvärdering av verksamheten och planen mot 
kränkande behandling och diskriminering, samt avslutar tillsynen. 

Ärendebeskrivning 
Enligt Skolverkets allmänna råd för pedagogisk omsorg ska huvudmannen för 
verksamheten arbeta systematiskt med uppföljning och utvärdering av verksamheten 
samt planen mot kränkande behandling och diskriminering. 

Huvudmannens uppföljning och utvärdering 
Kartlägger verksamhetens 
förutsättningar och 
genomförande, 

  

Analyserar kvaliteten och 
bedömer verksamhetens 
utvecklingsbehov 

  

Med utgångspunkt i 
analysen planerar och 
beslutar vilka områden 
som behöver utvecklas för 
att stimulera barnens 
utveckling och lärande, 
samt 

  

Följer upp att formerna för 
barnens delaktighet och 
medverkan i uppföljning 
och utvärdering är 
anpassade till deras ålder 
och mognad. 
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 Familjenämndens utbildningsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
27 maj 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 27 forts.   

Plan mot kränkande behandling och diskriminering 
Vårdnadshavare har 
möjlighet att lämna 
synpunkter 

  

Barn deltar i arbetet kring 
planen 

  

Planen följs upp och 
uppdateras varje år 

  

 

Sammanfattande bedömning  

Tillsynen visar att Ankis familjedaghem arbetar systematiskt med uppföljning och 
utvärdering av verksamheten och planen mot kränkande behandling och 
diskriminering. 

Ekonomiska konsekvenser 
Den ekonomiska granskningen av den pedagogiska omsorgen gjordes 2021 och 
godkändes, detta ingick inte i årets granskning. 

Barnperspektivet 
God kvalitet på den pedagogiska omsorgen är av vikt för barnens fortsatta skolgång 
och måluppfyllelse. 

Miljöperspektivet 
Detta perspektiv granskades inte under tillsynen 2022.  

Uppföljning 
Tomelilla kommun har tillsynsansvar för den pedagogiska omsorgen och detta 
genomförs kontinuerligt. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar, att Ankis familjedaghem uppfyller kraven för att arbeta 
systematiskt med uppföljning och utvärdering av verksamheten och planen mot 
kränkande behandling och diskriminering, samt avslutar tillsynen. 
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 Familjenämndens utbildningsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
27 maj 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 27 forts. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, biträdande skolchef Ulrika Ahrlin, handlingsid: Fn 2022.1640. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Familjenämnden 

Ankis familjedaghem 

Skolchef Johan Holmqvist 
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 Familjenämndens utbildningsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
27 maj 2022 

 

Justerandes sign    

 

Fnuu § 28 Dnr FN 2022/57 

Tillsyn fristående förskola 2022 - 
Förskolan Allegro, ekonomisk förening 

Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till 
familjenämnden 
Familjenämnden beslutar att förskolan Allegro, ekonomisk förening uppfyller kraven 
för tillsynen och avslutar densamma. Tillsynen visar att rektor på förskolan Allegro, 
ekonomisk förening arbetar systematiskt med kvalitetsarbetet och planen mot 
kränkande behandling och diskriminering. 

Ärendebeskrivning 

Tillsyn av fristående förskolor 
Definition av tillsyn enligt skollagen: 

Med tillsyn avses i denna lag en självständig granskning som har till syfte att 
kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av lagar 
och andra föreskrifter.  
I tillsynen ingår att fatta de beslut om åtgärder som kan behövas för att den 
huvudman som bedriver verksamheten ska rätta fel som upptäckts vid granskningen 
(…) 
(Källa: skollagen 2010:800, 26 kap. 2§.)   

Kommunal tillsyn 
En kommun har tillsynsansvar för de förskolor som kommunen godkänt enligt 
skollagens 2:a kapitel och 7:e paragraf. Detta beskrivs i kapitel 26 (se skollagen 26 
kap. 4 §).  
I skollagens 26:e kapitel, paragraferna 6 till 7 beskrivs vidare att tillsynsmyndigheten 
(kommunen i detta fall) har rätt att få tillträde till byggnader och lokaler där 
verksamheten bedrivs, samt att verksamheten som är föremål för tillsyn är skyldig att 
lämna upplysningar och material som efterfrågas.  

 
Kommunen kan besluta att den fristående förskolan uppfyller kraven eller fatta 
beslut om: 
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 Familjenämndens utbildningsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
27 maj 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 28 forts. 

Föreläggande 
Om en verksamhet har brister kan ett beslut om föreläggande fattas där det står vilka 
åtgärder som måste vidtas. Föreläggandet kan också förenas med ett vite, vilket 
innebär att den ansvarige för verksamheten måste betala en fastställd summa pengar 
om inte bristerna åtgärdas inom en viss tid. 

Anmärkning 
Om en verksamhet har mindre allvarliga brister kan den granskande myndigheten 
fatta beslut om en anmärkning som följs upp, men som inte kan förenas med vite 
eller tvångsåtgärder. 

Avstående från ingripande 
Den granskande myndigheten kan avstå från ett ingripande och ändå beskriva 
bristerna i beslutet om: 

bristerna vid en tillsyn är mindre 

verksamheten som granskas genomför nödvändig rättelse 

det i övrigt med hänsyn till omständigheterna finns särskilda skäl mot ett ingripande. 

Återkallelse 
Om en verksamhet har mycket allvarliga brister kan den granskande myndigheten 
fatta beslut om att stänga verksamheten och återkalla tillståndet för en enskild 
huvudmannen tills åtgärderna har rättats till. 

Källa: skollagen, 26 kap. 10-13 §§ 

 

Årets tillsyn 
Kommunen har genomfört tillsyn av fristående förskolan Allegro, ekonomisk 
förening. Tillsynen har avsett rektors genomförande av det systematiska 
kvalitetsarbetet för enheten och systematiken kring planen mot kränkande 
behandling och diskriminering. Tillsynen har omfattat intervju med rektor, intervjuer 
med förskollärare, en enkät till all personal samt ett kort verksamhetsbesök.  

 

Under 2023 kommer ingen regelbunden granskning ske. 
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 Familjenämndens utbildningsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
27 maj 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 28 forts. 

Rektors systematiska kvalitetsarbete 
Årshjul för det 
systematiska 
kvalitetsarbetet finns 

  

Analys sker av 
barngruppens 
sammansättning och behov 

  

Förskollärarna ansvarar för 
planering och 
genomförande av 
undervisning på 
avdelningarna 

  

Förskollärarna ansvarar för 
dokumentation och analys 
av avdelningarnas arbete 

  

Rektor följer upp 
avdelningarnas arbete 

  

Vårdnadshavare har 
möjlighet att lämna 
synpunkter på 
verksamheten 

  

Barnens åsikter och 
önskemål tas hänsyn till i 
planeringen 

  

Rektor och personal tar 
fram mål utifrån analyser 
och uppföljning 

  

 

 

Plan mot kränkande behandling och diskriminering 
Vårdnadshavare har 
möjlighet att lämna 
synpunkter 

  

Barn deltar i arbetet 
kring planen 
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§ 28 forts. 
 
Planen följs upp 
och uppdateras 
varje år 

  

Planen är känd av 
förskolans personal 

  

 

Sammanfattande bedömning  

Tillsynen visar att rektor på förskolan Allegro, ekonomisk förening arbetar 
systematiskt med kvalitetsarbetet och planen mot kränkande behandling och 
diskriminering 

Ekonomiska konsekvenser 
Den ekonomiska granskningen av förskolan gjordes 2021 och godkändes, detta 
ingick inte i årets granskning. 

Barnperspektivet 
God kvalitet på de fristående förskolorna är av vikt för barnens fortsatta skolgång 
och måluppfyllelse. 

Miljöperspektivet 
Detta perspektiv granskades inte under tillsynen 2022.  

Uppföljning 
Tomelilla kommun har tillsynsansvar för de fristående förskolorna och detta 
genomförs kontinuerligt. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar att förskolan Allegro, ekonomisk förening uppfyller kraven 
för tillsynen och avslutar densamma. Tillsynen visar att rektor på förskolan Allegro, 
ekonomisk förening arbetar systematiskt med kvalitetsarbetet och planen mot 
kränkande behandling och diskriminering. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, biträdande skolchef Ulrika Ahrlin, handlingsid: Fn 2022.1641. 

_________ 
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Sammanträdesdatum 
27 maj 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 28 forts. 

 

Beslutet skickas till:  

Familjenämnden 

Förskolan Allegro, ekonomisk förening  

Skolchef Johan Holmqvist 
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 Familjenämndens utbildningsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
27 maj 2022 

 

Justerandes sign    

 

Fnuu § 29 Dnr FN 2022/57 

Tillsyn fristående förskola 2022 - 
Personalkooperativet Eljen, Eljaröds 
Personalkooperativa förskola och 
fritidshem, ekonomisk förening 

Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till 
familjenämnden 
Familjenämnden beslutar att Personalkooperativet Eljen, Eljaröds 
Personalkooperativa förskola och fritidshem, ekonomisk förening uppfyller kraven 
för tillsynen och avslutar densamma. Tillsynen visar att rektor på 
Personalkooperativet Eljen, Eljaröds Personalkooperativa förskola och fritidshem, 
ekonomisk förening arbetar systematiskt med kvalitetsarbetet och planen mot 
kränkande behandling och diskriminering.  

Ärendebeskrivning 

Tillsyn av fristående förskolor 
Definition av tillsyn enligt skollagen: 

Med tillsyn avses i denna lag en självständig granskning som har till syfte att 
kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av lagar 
och andra föreskrifter.  
I tillsynen ingår att fatta de beslut om åtgärder som kan behövas för att den 
huvudman som bedriver verksamheten ska rätta fel som upptäckts vid granskningen 
(…) 
(Källa: skollagen 2010:800, 26 kap. 2§.)   

Kommunal tillsyn 
En kommun har tillsynsansvar för de förskolor som kommunen godkänt enligt 
skollagens 2:a kapitel och 7:e paragraf. Detta beskrivs i kapitel 26 (se skollagen 26 
kap. 4 §).  
I skollagens 26:e kapitel, paragraferna 6 till 7 beskrivs vidare att tillsynsmyndigheten 
(kommunen i detta fall) har rätt att få tillträde till byggnader och lokaler där  
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 Familjenämndens utbildningsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
27 maj 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 29 forts. 

verksamheten bedrivs, samt att verksamheten som är föremål för tillsyn är skyldig att 
lämna upplysningar och material som efterfrågas.  
 

Kommunen kan besluta att den fristående förskolan uppfyller kraven eller fatta 
beslut om: 

Föreläggande 
Om en verksamhet har brister kan ett beslut om föreläggande fattas där det står vilka 
åtgärder som måste vidtas. Föreläggandet kan också förenas med ett vite, vilket 
innebär att den ansvarige för verksamheten måste betala en fastställd summa pengar 
om inte bristerna åtgärdas inom en viss tid. 

Anmärkning 
Om en verksamhet har mindre allvarliga brister kan den granskande myndigheten 
fatta beslut om en anmärkning som följs upp, men som inte kan förenas med vite 
eller tvångsåtgärder. 

Avstående från ingripande 
Den granskande myndigheten kan avstå från ett ingripande och ändå beskriva 
bristerna i beslutet om: 

bristerna vid en tillsyn är mindre 

verksamheten som granskas genomför nödvändig rättelse 

det i övrigt med hänsyn till omständigheterna finns särskilda skäl mot ett ingripande. 

Återkallelse 
Om en verksamhet har mycket allvarliga brister kan den granskande myndigheten 
fatta beslut om att stänga verksamheten och återkalla tillståndet för en enskild 
huvudmannen tills åtgärderna har rättats till. 

Källa: skollagen, 26 kap. 10-13 §§ 

 

Årets tillsyn 
Kommunen har genomfört tillsyn av fristående förskolan Personalkooperativet 
Eljen, Eljaröds Personalkooperativa förskola och fritidshem, ekonomisk förening. 
Tillsynen har avsett rektors genomförande av det systematiska kvalitetsarbetet för 
enheten och systematiken kring planen mot kränkande behandling och 
diskriminering. Tillsynen har omfattat intervju med rektor, intervjuer med 
förskollärare, en enkät till all personal samt ett kort verksamhetsbesök.  
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Sammanträdesdatum 
27 maj 2022 
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§ 29 forts. 

Under 2023 kommer ingen regelbunden granskning ske. 

 

Rektors systematiska kvalitetsarbete 
Årshjul för det 
systematiska 
kvalitetsarbetet finns 

  

Analys sker av 
barngruppens 
sammansättning och behov 

  

Förskollärarna ansvarar för 
planering och 
genomförande av 
undervisning på 
avdelningarna 

  

Förskollärarna ansvarar för 
dokumentation och analys 
av avdelningarnas arbete 

  

Rektor följer upp 
avdelningarnas arbete 

  

Vårdnadshavare har 
möjlighet att lämna 
synpunkter på 
verksamheten 

  

Barnens åsikter och 
önskemål tas hänsyn till i 
planeringen 

  

Rektor och personal tar 
fram mål utifrån analyser 
och uppföljning 

  

 

Plan mot kränkande behandling och diskriminering 
Vårdnadshavare har 
möjlighet att lämna 
synpunkter 
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27 maj 2022 
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§ 29 forts. 
 
Barn deltar i arbetet 
kring planen 

  

Planen följs upp 
och uppdateras 
varje år 

  

Planen är känd av 
förskolans personal 

  

 

Sammanfattande bedömning  

Tillsynen visar att rektor på Personalkooperativet Eljen, Eljaröds 
Personalkooperativa förskola och fritidshem, ekonomisk förening arbetar 
systematiskt med kvalitetsarbetet och planen mot kränkande behandling och 
diskriminering. 

Ekonomiska konsekvenser 
Den ekonomiska granskningen av förskolan gjordes 2021 och godkändes, detta 
ingick inte i årets granskning. 

Barnperspektivet 
God kvalitet på de fristående förskolorna är av vikt för barnens fortsatta skolgång 
och måluppfyllelse. 

Miljöperspektivet 
Detta perspektiv granskades inte under tillsynen 2022.  

Uppföljning 
Tomelilla kommun har tillsynsansvar för de fristående förskolorna och detta 
genomförs kontinuerligt. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar att Personalkooperativet Eljen, Eljaröds 
Personalkooperativa förskola och fritidshem, ekonomisk förening uppfyller kraven 
för tillsynen och avslutar densamma. Tillsynen visar att rektor på 
Personalkooperativet Eljen, Eljaröds Personalkooperativa förskola och fritidshem, 
ekonomisk förening arbetar systematiskt med kvalitetsarbetet och planen mot 
kränkande behandling och diskriminering.  
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 Familjenämndens utbildningsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
27 maj 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 29 forts. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, biträdande skolchef Ulrika Ahrlin, handlingsid: Fn 2022.1642. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Familjenämnden 

Personalkooperativet Eljen, Eljaröds Personalkooperativa förskola och fritidshem, 
ekonomisk förening 

Skolchef Johan Holmqvist 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
27 maj 2022 

 

Justerandes sign    

 

Fnuu § 30 Dnr FN 2022/57 

Tillsyn fristående förskola 2022 - 
Magazinets Personalkooperativa 
förskola, ekonomisk förening 

Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till 
familjenämnden 
Familjenämnden beslutar att Magazinets Personalkooperativa förskola, ekonomisk 
förening uppfyller kraven för tillsynen och avslutar densamma. Tillsynen visar att 
rektor på Magazinets Personalkooperativa förskola, ekonomisk förening arbetar 
systematiskt med kvalitetsarbetet och planen mot kränkande behandling och 
diskriminering. 

Ärendebeskrivning 

Tillsyn av fristående förskolor 
Definition av tillsyn enligt skollagen: 

Med tillsyn avses i denna lag en självständig granskning som har till syfte att 
kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av lagar 
och andra föreskrifter.  
I tillsynen ingår att fatta de beslut om åtgärder som kan behövas för att den 
huvudman som bedriver verksamheten ska rätta fel som upptäckts vid granskningen 
(…) 
(Källa: skollagen 2010:800, 26 kap. 2§.)   

Kommunal tillsyn 
En kommun har tillsynsansvar för de förskolor som kommunen godkänt enligt 
skollagens 2:a kapitel och 7:e paragraf. Detta beskrivs i kapitel 26 (se skollagen 26 
kap. 4 §).  
I skollagens 26:e kapitel, paragraferna 6 till 7 beskrivs vidare att tillsynsmyndigheten 
(kommunen i detta fall) har rätt att få tillträde till byggnader och lokaler där 
verksamheten bedrivs, samt att verksamheten som är föremål för tillsyn är skyldig att 
lämna upplysningar och material som efterfrågas.  

79



 

 Familjenämndens utbildningsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
27 maj 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 30 forts. 

Kommunen kan besluta att den fristående förskolan uppfyller kraven eller fatta 
beslut om: 

Föreläggande 
Om en verksamhet har brister kan ett beslut om föreläggande fattas där det står vilka 
åtgärder som måste vidtas. Föreläggandet kan också förenas med ett vite, vilket 
innebär att den ansvarige för verksamheten måste betala en fastställd summa pengar 
om inte bristerna åtgärdas inom en viss tid. 

Anmärkning 
Om en verksamhet har mindre allvarliga brister kan den granskande myndigheten 
fatta beslut om en anmärkning som följs upp, men som inte kan förenas med vite 
eller tvångsåtgärder. 

Avstående från ingripande 
Den granskande myndigheten kan avstå från ett ingripande och ändå beskriva 
bristerna i beslutet om: 

bristerna vid en tillsyn är mindre 

verksamheten som granskas genomför nödvändig rättelse 

det i övrigt med hänsyn till omständigheterna finns särskilda skäl mot ett ingripande. 

Återkallelse 
Om en verksamhet har mycket allvarliga brister kan den granskande myndigheten 
fatta beslut om att stänga verksamheten och återkalla tillståndet för en enskild 
huvudmannen tills åtgärderna har rättats till. 

Källa: skollagen, 26 kap. 10-13 §§ 

 

Årets tillsyn 
Kommunen har genomfört tillsyn av fristående förskolan Magazinets 
Personalkooperativa förskola, ekonomisk förening. Tillsynen har avsett rektors 
genomförande av det systematiska kvalitetsarbetet för enheten och systematiken 
kring planen mot kränkande behandling och diskriminering. Tillsynen har omfattat 
intervju med rektor, intervjuer med förskollärare, en enkät till all personal samt ett 
kort verksamhetsbesök.  

 

Under 2023 kommer ingen regelbunden granskning ske. 
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§ 30 forts. 

Rektors systematiska kvalitetsarbete 
Årshjul för det 
systematiska 
kvalitetsarbetet finns 

  

Analys sker av 
barngruppens 
sammansättning och behov 

  

Förskollärarna ansvarar för 
planering och 
genomförande av 
undervisning på 
avdelningarna 

  

Förskollärarna ansvarar för 
dokumentation och analys 
av avdelningarnas arbete 

  

Rektor följer upp 
avdelningarnas arbete 

  

Vårdnadshavare har 
möjlighet att lämna 
synpunkter på 
verksamheten 

  

Barnens åsikter och 
önskemål tas hänsyn till i 
planeringen 

  

Rektor och personal tar 
fram mål utifrån analyser 
och uppföljning 

  

 

Plan mot kränkande behandling och diskriminering 
Vårdnadshavare har 
möjlighet att lämna 
synpunkter 

  

Barn deltar i arbetet 
kring planen 
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§ 30 forts. 
 
Planen följs upp 
och uppdateras 
varje år 

Planen är känd av 
förskolans personal 

  

 

Sammanfattande bedömning  

Tillsynen visar att rektor på Magazinets Personalkooperativa förskola, ekonomisk 
förening arbetar systematiskt med kvalitetsarbetet och planen mot kränkande 
behandling och diskriminering. 

Ekonomiska konsekvenser 
Den ekonomiska granskningen av förskolan gjordes 2021 och godkändes, detta 
ingick inte i årets granskning. 

Barnperspektivet 
God kvalitet på de fristående förskolorna är av vikt för barnens fortsatta skolgång 
och måluppfyllelse. 

Miljöperspektivet 
Detta perspektiv granskades inte under tillsynen 2022.  

Uppföljning 
Tomelilla kommun har tillsynsansvar för de fristående förskolorna och detta 
genomförs kontinuerligt. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar att Magazinets Personalkooperativa förskola, ekonomisk 
förening uppfyller kraven för tillsynen och avslutar densamma. Tillsynen visar att 
rektor på Magazinets Personalkooperativa förskola, ekonomisk förening arbetar 
systematiskt med kvalitetsarbetet och planen mot kränkande behandling och 
diskriminering. 
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§ 30 forts. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, biträdande skolchef Ulrika Ahrlin, handlingsid: Fn 2022.1643. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Familjenämnden 

Magazinets Personalkooperativa förskola, ekonomisk förening  

Skolchef Johan Holmqvist 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign    

 

Fnuu § 31 Dnr FN 2022/57 

Tillsyn fristående förskola 2022 - 
Nyckelpigans förskola, AB AJMA 

Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till 
familjenämnden 
Familjenämnden beslutar att Nyckelpigans förskola, AB AJMA uppfyller kraven för 
tillsynen och avslutar densamma. Tillsynen visar att rektor på Nyckelpigans förskola, 
AB AJMA arbetar systematiskt med kvalitetsarbetet och planen mot kränkande 
behandling och diskriminering.  

Ärendebeskrivning 

Tillsyn av fristående förskolor 
Definition av tillsyn enligt skollagen: 

Med tillsyn avses i denna lag en självständig granskning som har till syfte att 
kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av lagar 
och andra föreskrifter.  
I tillsynen ingår att fatta de beslut om åtgärder som kan behövas för att den 
huvudman som bedriver verksamheten ska rätta fel som upptäckts vid granskningen 
(…) 
(Källa: skollagen 2010:800, 26 kap. 2§.)   

Kommunal tillsyn 
En kommun har tillsynsansvar för de förskolor som kommunen godkänt enligt 
skollagens 2:a kapitel och 7:e paragraf. Detta beskrivs i kapitel 26 (se skollagen 26 
kap. 4 §).  
I skollagens 26:e kapitel, paragraferna 6 till 7 beskrivs vidare att tillsynsmyndigheten 
(kommunen i detta fall) har rätt att få tillträde till byggnader och lokaler där 
verksamheten bedrivs, samt att verksamheten som är föremål för tillsyn är skyldig att 
lämna upplysningar och material som efterfrågas.  
 

Kommunen kan besluta att den fristående förskolan uppfyller kraven eller fatta 
beslut om: 
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Sammanträdesdatum 
27 maj 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 31 forts. 

 

Föreläggande 
Om en verksamhet har brister kan ett beslut om föreläggande fattas där det står vilka 
åtgärder som måste vidtas. Föreläggandet kan också förenas med ett vite, vilket 
innebär att den ansvarige för verksamheten måste betala en fastställd summa pengar 
om inte bristerna åtgärdas inom en viss tid. 

Anmärkning 
Om en verksamhet har mindre allvarliga brister kan den granskande myndigheten 
fatta beslut om en anmärkning som följs upp, men som inte kan förenas med vite 
eller tvångsåtgärder. 

Avstående från ingripande 
Den granskande myndigheten kan avstå från ett ingripande och ändå beskriva 
bristerna i beslutet om: 

bristerna vid en tillsyn är mindre 

verksamheten som granskas genomför nödvändig rättelse 

det i övrigt med hänsyn till omständigheterna finns särskilda skäl mot ett ingripande. 

Återkallelse 
Om en verksamhet har mycket allvarliga brister kan den granskande myndigheten 
fatta beslut om att stänga verksamheten och återkalla tillståndet för en enskild 
huvudmannen tills åtgärderna har rättats till. 

Källa: skollagen, 26 kap. 10-13 §§ 

 

Årets tillsyn 
Kommunen har genomfört tillsyn av fristående förskolan Nyckelpigans förskola, AB 
AJMA. Tillsynen har avsett rektors genomförande av det systematiska 
kvalitetsarbetet för enheten och systematiken kring planen mot kränkande 
behandling och diskriminering. Tillsynen har omfattat intervju med rektor, intervjuer 
med förskollärare, en enkät till all personal samt ett kort verksamhetsbesök.  

 

Under 2023 kommer ingen regelbunden granskning ske. 
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 Familjenämndens utbildningsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
27 maj 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 31 forts. 

Rektors systematiska kvalitetsarbete 
Årshjul för det 
systematiska 
kvalitetsarbetet finns 

  

Analys sker av 
barngruppens 
sammansättning och behov 

  

Förskollärarna ansvarar för 
planering och 
genomförande av 
undervisning på 
avdelningarna 

  

Förskollärarna ansvarar för 
dokumentation och analys 
av avdelningarnas arbete 

  

Rektor följer upp 
avdelningarnas arbete 

  

Vårdnadshavare har 
möjlighet att lämna 
synpunkter på 
verksamheten 

  

Barnens åsikter och 
önskemål tas hänsyn till i 
planeringen 

  

Rektor och personal tar 
fram mål utifrån analyser 
och uppföljning 

  

 

Plan mot kränkande behandling och diskriminering 
Vårdnadshavare har 
möjlighet att lämna 
synpunkter 

  

Barn deltar i arbetet 
kring planen 
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 Familjenämndens utbildningsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
27 maj 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 31 forts. 
 
Planen följs upp 
och uppdateras 
varje år 

Planen är känd av 
förskolans personal 

  

 

Sammanfattande bedömning  

Tillsynen visar att rektor på Nyckelpigans förskola, AB AJMA arbetar systematiskt 
med kvalitetsarbetet och planen mot kränkande behandling och diskriminering. 

Ekonomiska konsekvenser 
Den ekonomiska granskningen av förskolan gjordes 2021 och godkändes, detta 
ingick inte i årets granskning. 

Barnperspektivet 
God kvalitet på de fristående förskolorna är av vikt för barnens fortsatta skolgång 
och måluppfyllelse. 

Miljöperspektivet 
Detta perspektiv granskades inte under tillsynen 2022.  

Uppföljning 
Tomelilla kommun har tillsynsansvar för de fristående förskolorna och detta 
genomförs kontinuerligt. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar att Nyckelpigans förskola, AB AJMA uppfyller kraven för 
tillsynen och avslutar densamma. Tillsynen visar att rektor på Nyckelpigans förskola, 
AB AJMA arbetar systematiskt med kvalitetsarbetet och planen mot kränkande 
behandling och diskriminering.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, biträdande skolchef Ulrika Ahrlin, handlingsid: Fn 2022.1644. 

_________ 
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 Familjenämndens utbildningsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
27 maj 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 31 forts. 

 

Beslutet skickas till:  

Familjenämnden 

Nyckelpigans förskola, AB AJMA  

Skolchef Johan Holmqvist 
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 Familjenämndens utbildningsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
27 maj 2022 

 

Justerandes sign    

 

Fnuu § 32 Dnr FN 2022/57 

Tillsyn fristående förskola 2022 -  
Igelkottens förskola, Svenska kyrkan 

Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till 
familjenämnden 
Familjenämnden beslutar att Igelkottens förskola, Svenska kyrkan uppfyller kraven 
för tillsynen och avslutar densamma. Tillsynen visar att rektor på Igelkottens 
förskola, Svenska kyrkan arbetar systematiskt med kvalitetsarbetet och planen mot 
kränkande behandling och diskriminering. 

Ärendebeskrivning 

Tillsyn av fristående förskolor 
Definition av tillsyn enligt skollagen: 

Med tillsyn avses i denna lag en självständig granskning som har till syfte att 
kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av lagar 
och andra föreskrifter.  
I tillsynen ingår att fatta de beslut om åtgärder som kan behövas för att den 
huvudman som bedriver verksamheten ska rätta fel som upptäckts vid granskningen 
(…) 
(Källa: skollagen 2010:800, 26 kap. 2§.)   

Kommunal tillsyn 
En kommun har tillsynsansvar för de förskolor som kommunen godkänt enligt 
skollagens 2:a kapitel och 7:e paragraf. Detta beskrivs i kapitel 26 (se skollagen 26 
kap. 4 §).  
I skollagens 26:e kapitel, paragraferna 6 till 7 beskrivs vidare att tillsynsmyndigheten 
(kommunen i detta fall) har rätt att få tillträde till byggnader och lokaler där 
verksamheten bedrivs, samt att verksamheten som är föremål för tillsyn är skyldig att 
lämna upplysningar och material som efterfrågas.  
 

Kommunen kan besluta att den fristående förskolan uppfyller kraven eller fatta 
beslut om: 
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 Familjenämndens utbildningsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
27 maj 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 32 forts. 

 
Föreläggande 
Om en verksamhet har brister kan ett beslut om föreläggande fattas där det står vilka 
åtgärder som måste vidtas. Föreläggandet kan också förenas med ett vite, vilket 
innebär att den ansvarige för verksamheten måste betala en fastställd summa pengar 
om inte bristerna åtgärdas inom en viss tid. 

Anmärkning 
Om en verksamhet har mindre allvarliga brister kan den granskande myndigheten 
fatta beslut om en anmärkning som följs upp, men som inte kan förenas med vite 
eller tvångsåtgärder. 

Avstående från ingripande 
Den granskande myndigheten kan avstå från ett ingripande och ändå beskriva 
bristerna i beslutet om: 

bristerna vid en tillsyn är mindre 

verksamheten som granskas genomför nödvändig rättelse 

det i övrigt med hänsyn till omständigheterna finns särskilda skäl mot ett ingripande. 

Återkallelse 
Om en verksamhet har mycket allvarliga brister kan den granskande myndigheten 
fatta beslut om att stänga verksamheten och återkalla tillståndet för en enskild 
huvudmannen tills åtgärderna har rättats till. 

Källa: skollagen, 26 kap. 10-13 §§ 

 

Årets tillsyn 
Kommunen har genomfört tillsyn av fristående förskolan Igelkottens förskola, 
Svenska kyrkan. Tillsynen har avsett rektors genomförande av det systematiska 
kvalitetsarbetet för enheten och systematiken kring planen mot kränkande 
behandling och diskriminering. Tillsynen har omfattat intervju med rektor, intervjuer 
med förskollärare, en enkät till all personal samt ett kort verksamhetsbesök.  

 

Under 2023 kommer ingen regelbunden granskning ske. 
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 Familjenämndens utbildningsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
27 maj 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 32 forts. 

Rektors systematiska kvalitetsarbete 
Årshjul för det 
systematiska 
kvalitetsarbetet finns 

  

Analys sker av 
barngruppens 
sammansättning och behov 

  

Förskollärarna ansvarar för 
planering och 
genomförande av 
undervisning på 
avdelningarna 

  

Förskollärarna ansvarar för 
dokumentation och analys 
av avdelningarnas arbete 

  

Rektor följer upp 
avdelningarnas arbete 

  

Vårdnadshavare har 
möjlighet att lämna 
synpunkter på 
verksamheten 

  

Barnens åsikter och 
önskemål tas hänsyn till i 
planeringen 

  

Rektor och personal tar 
fram mål utifrån analyser 
och uppföljning 

  

 

Plan mot kränkande behandling och diskriminering 
Vårdnadshavare har 
möjlighet att lämna 
synpunkter 

  

Barn deltar i arbetet 
kring planen 
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 Familjenämndens utbildningsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
27 maj 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 32 forts. 
  
Planen följs upp 
och uppdateras 
varje år 

Planen är känd av 
förskolans personal 

  

 

Sammanfattande bedömning  

Tillsynen visar att rektor på Igelkottens förskola, Svenska kyrkan arbetar systematiskt 
med kvalitetsarbetet och planen mot kränkande behandling och diskriminering. 

Ekonomiska konsekvenser 
Den ekonomiska granskningen av förskolan gjordes 2021 och godkändes, detta 
ingick inte i årets granskning. 

Barnperspektivet 
God kvalitet på de fristående förskolorna är av vikt för barnens fortsatta skolgång 
och måluppfyllelse. 

Miljöperspektivet 
Detta perspektiv granskades inte under tillsynen 2022.  

Uppföljning 
Tomelilla kommun har tillsynsansvar för de fristående förskolorna och detta 
genomförs kontinuerligt. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar att Igelkottens förskola, Svenska kyrkan uppfyller kraven 
för tillsynen och avslutar densamma. Tillsynen visar att rektor på Igelkottens 
förskola, Svenska kyrkan arbetar systematiskt med kvalitetsarbetet och planen mot 
kränkande behandling och diskriminering. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, biträdande skolchef Ulrika Ahrlin, handlingsid: Fn 2022.1645. 

_________ 
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 Familjenämndens utbildningsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
27 maj 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 32 forts. 

 

Beslutet skickas till:  

Familjenämnden 

Igelkottens förskola, Svenska kyrkan 

Skolchef Johan Holmqvist 
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 Familjenämndens utbildningsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
27 maj 2022 

 

Justerandes sign    

 

Fnuu § 33 Dnr FN 2022/57 

Tillsyn fristående förskola 2022 - EvMa 
AB, Bonobos förskola 

Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till 
familjenämnden 
Familjenämnden beslutar att EvMa AB, Bonobos förskola uppfyller kraven för 
tillsynen och avslutar densamma. Tillsynen visar att rektor på EvMa AB, Bonobos 
förskola arbetar systematiskt med kvalitetsarbetet och planen mot kränkande 
behandling och diskriminering.  

Ärendebeskrivning 

Tillsyn av fristående förskolor 
Definition av tillsyn enligt skollagen: 

Med tillsyn avses i denna lag en självständig granskning som har till syfte att 
kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av lagar 
och andra föreskrifter.  
I tillsynen ingår att fatta de beslut om åtgärder som kan behövas för att den 
huvudman som bedriver verksamheten ska rätta fel som upptäckts vid granskningen 
(…) 
(Källa: skollagen 2010:800, 26 kap. 2§.)   

Kommunal tillsyn 
En kommun har tillsynsansvar för de förskolor som kommunen godkänt enligt 
skollagens 2:a kapitel och 7:e paragraf. Detta beskrivs i kapitel 26 (se skollagen 26 
kap. 4 §).  
I skollagens 26:e kapitel, paragraferna 6 till 7 beskrivs vidare att tillsynsmyndigheten 
(kommunen i detta fall) har rätt att få tillträde till byggnader och lokaler där 
verksamheten bedrivs, samt att verksamheten som är föremål för tillsyn är skyldig att 
lämna upplysningar och material som efterfrågas.  
 

Kommunen kan besluta att den fristående förskolan uppfyller kraven eller fatta 
beslut om: 
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 Familjenämndens utbildningsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
27 maj 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 33 forts. 

Föreläggande 
Om en verksamhet har brister kan ett beslut om föreläggande fattas där det står vilka 
åtgärder som måste vidtas. Föreläggandet kan också förenas med ett vite, vilket 
innebär att den ansvarige för verksamheten måste betala en fastställd summa pengar 
om inte bristerna åtgärdas inom en viss tid. 

Anmärkning 
Om en verksamhet har mindre allvarliga brister kan den granskande myndigheten 
fatta beslut om en anmärkning som följs upp, men som inte kan förenas med vite 
eller tvångsåtgärder. 

Avstående från ingripande 
Den granskande myndigheten kan avstå från ett ingripande och ändå beskriva 
bristerna i beslutet om: 

bristerna vid en tillsyn är mindre 

verksamheten som granskas genomför nödvändig rättelse 

det i övrigt med hänsyn till omständigheterna finns särskilda skäl mot ett ingripande. 

Återkallelse 
Om en verksamhet har mycket allvarliga brister kan den granskande myndigheten 
fatta beslut om att stänga verksamheten och återkalla tillståndet för en enskild 
huvudmannen tills åtgärderna har rättats till. 

Källa: skollagen, 26 kap. 10-13 §§ 

 

Årets tillsyn 
Kommunen har genomfört tillsyn av fristående förskolan EvMa AB, Bonobos 
förskola. Tillsynen har avsett rektors genomförande av det systematiska 
kvalitetsarbetet för enheten och systematiken kring planen mot kränkande 
behandling och diskriminering. Tillsynen har omfattat intervju med rektor, intervjuer 
med förskollärare, en enkät till all personal samt ett kort verksamhetsbesök.  

 

Under 2023 kommer ingen regelbunden granskning ske. 
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 Familjenämndens utbildningsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
27 maj 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 33 forts. 

Rektors systematiska kvalitetsarbete 
Årshjul för det 
systematiska 
kvalitetsarbetet finns 

  

Analys sker av 
barngruppens 
sammansättning och behov 

  

Förskollärarna ansvarar för 
planering och 
genomförande av 
undervisning på 
avdelningarna 

  

Förskollärarna ansvarar för 
dokumentation och analys 
av avdelningarnas arbete 

  

Rektor följer upp 
avdelningarnas arbete 

  

Vårdnadshavare har 
möjlighet att lämna 
synpunkter på 
verksamheten 

  

Barnens åsikter och 
önskemål tas hänsyn till i 
planeringen 

  

Rektor och personal tar 
fram mål utifrån analyser 
och uppföljning 

  

 

Plan mot kränkande behandling och diskriminering 
Vårdnadshavare har 
möjlighet att lämna 
synpunkter 

  

Barn deltar i arbetet 
kring planen 
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 Familjenämndens utbildningsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
27 maj 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 33 forts. 
 
Planen följs upp 
och uppdateras 
varje år 

Planen är känd av 
förskolans personal 

  

 

Sammanfattande bedömning  

Tillsynen visar att rektor på EvMa AB, Bonobos förskola arbetar systematiskt med 
kvalitetsarbetet och planen mot kränkande behandling och diskriminering. 

Ekonomiska konsekvenser 
Den ekonomiska granskningen av förskolan gjordes 2021 och godkändes, detta 
ingick inte i årets granskning. 

Barnperspektivet 
God kvalitet på de fristående förskolorna är av vikt för barnens fortsatta skolgång 
och måluppfyllelse. 

Miljöperspektivet 
Detta perspektiv granskades inte under tillsynen 2022.  

Uppföljning 
Tomelilla kommun har tillsynsansvar för de fristående förskolorna och detta 
genomförs kontinuerligt. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar att EvMa AB, Bonobos förskola uppfyller kraven för 
tillsynen och avslutar densamma. Tillsynen visar att rektor på EvMa AB, Bonobos 
förskola arbetar systematiskt med kvalitetsarbetet och planen mot kränkande 
behandling och diskriminering.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, biträdande skolchef Ulrika Ahrlin, handlingsid: Fn 2022.1646. 

_________ 
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 Familjenämndens utbildningsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
27 maj 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 33 forts. 

 

Beslutet skickas till:  

Familjenämnden 

EvMa AB, Bonobos förskola 

Skolchef Johan Holmqvist 
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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 31 maj 2022 

 

Tjänsteskrivelse – Delegeringsbeslut maj 
2022 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar godkänna redovisningen av delegeringsbeslut och lägger 
densamma till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Anmälan av delegeringsbeslut maj 2022. 

 

När Vad  Vem 
2022-05-16 Tilläggsbelopp  Enhetschef centrala barn- 

och elevhälsan 
2022-05-16 Tilläggsbelopp Enhetschef centrala barn- 

och elevhälsan 
2022-05-17 Beslut om 

inackorderingsbidrag – 9 st 
Skolchef 

2022-05-20 Beslut om mottagande i 
grundsärskola eller 
gymnasiesärskola 

Enhetschef centrala barn- 
och elevhälsan 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Therese Stendahl, 2022-05-31. 
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2 (2) 

 

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 5 maj 2022 

 

Tjänsteskrivelse - Anmälningsärenden 
2022-06-10 

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

Ärendebeskrivning 
Anmälningsärenden till familjenämnden den 10 juni 2022. 

• Anmälningsärenden enligt skollagen april-maj 

• Reglemente för familjenämnden mandatperioden 2023-2026 

• Ksau § 93/2022 Motion - Naturskola i Tomelilla kommun 

• Rev § 28/2022 Granskning av samverkan kring barn som far illa eller är i 
riskzonen 

• Protokoll från familjenämndens individ- och familjeutskott, 2022-05-23, §§ 
74-90 

• Protokoll från familjenämndens utbildningsutskott, 2022-05-27, §§ 24-33 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Therese Stendahl, 2022-05-05. 

Anmälningsärenden enligt skollagen april-maj, handlingsid: Fn 2022.1778. 
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2 (2) 

Kf § 46/2022 Reglemente för familjenämnden mandatperioden 2023-2026, 
handlingsid: Fn 2022.1670. 

Reglemente för familjenämnden mandatperiod 2023, handlingsid: Fn 2022.1693. 

Ksau § 93/2022 Motion - Naturskola i Tomelilla kommun, handlingsid: Fn 
2022.1691. 

Rev § 28/2022 Granskning av samverkan kring barn som far illa eller är i riskzonen, 
handlingsid: Fn 2022.1688. 

 

Familjenämnden centralt/övergripande  

 

 

Therese Stendahl 

Nämndsekreterare  

102



 
 

 

1 (1) 

 

Anmälningsärenden enligt skollagen april- maj 2022 

Avstängning av elev Rektors beslut 
enligt skollagen 5 
kap 14-16§§ 

  

Frånvaroutredning 
startad 

Rektors beslut 
enligt skollagen 7 
kap 19a§ 22§ 

47 

1 

2 

Kastanjeskolan 

Byavångsskolan 

Smedstorps skola 

Anmälan kränkande 
behandling 

Rektors anmälan 
enligt skollagen 6 
kap 10 § 

Flickor 

 

1 

Pojkar 

1 

8 

3 

1 

 

Lindesborgsskolan 

Byavångsskolan 

Kastanjeskolan 

Smedstorps skola 

 

 

Observera att det är två månaders statistik. 
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Beslutad av: Kommunfullmäktige 
Datum:  
Beslutsparagraf:  
Börjar gälla: 1 januari 2023 
Dokumentansvarig politisk instans: Kommunfullmäktige 
Dokumentansvarig tjänsteperson: Kommundirektör 
Följs upp: En gång per mandatperiod eller oftare vid behov 

Diarienummer:  
 

Kommunal författningssamling 
Nr  

 

R E G E L D O K U M E N T  R E G L E M E N T E  

 

Reglemente för 
familjenämnden 

mandatperiod 2023–2026  

104



 
 

 

 

2 (12) 

 

Tomelilla kommuns  
styrdokument 

Regeldokument 
Regeldokument är dokument som talar om hur kommunen ska arbeta. 
Regeldokument kan också vara lokala föreskrifter om olika bestämmelser  
som kan påverka kommuninvånare eller företag. 
R E G E L E M E N T E N  R I K T L I N J E R  R U T I N E R  

Målinriktade dokument 
Målinriktade dokument visar vad kommunen vill uppnå, strävar efter eller har som mål. 
V I S I O N  P R O G R A M  O C H  S T R A T E G I E R  P L A N E R  H A N D L I N G S P L A N E R  
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3 (12) 

 

Innehållsförteckning 
Familjenämndens verksamhet ...............................................................................4 
Övergripande verksamhet ......................................................................................4 
Familjenämndens uppgifter ....................................................................................4 
Familjenämndens övriga uppgifter .........................................................................6 
Beslutsbefogenheter vid extraordinär händelse .....................................................6 
Ansvar och rapporteringsskyldighet .......................................................................7 
Familjenämndens arbetsformer ..............................................................................7 
Sammansättning ....................................................................................................7 
Ersättarnas tjänstgöring i nämnd och utskott .........................................................7 
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Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelser 
i detta reglemente. 

Familjenämndens verksamhet 
 

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

Familjenämndens uppgifter 
 
2 § Familjenämndens uppgifter avser drift och verksamhet, tillsyn, tillstånd, 
myndighetsutövning mot enskild, anmälningsskyldighet, ansökningsförfarande 
samt uppgiftsskyldighet inom sitt ansvarsområde enligt nedan angiven 
lagstiftning och andra författningar rörande förskola, skola, vuxenutbildning, 
socialtjänst, kommunal hälso- och sjukvård samt stöd och service till vissa 
funktionshindrade. 
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• Socialtjänstlag och socialtjänstförordning 
• Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga 
• Lag om vård av missbrukare i vissa fall 
• Lag om unga lagöverträdare 
• Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 
• Socialstyrelsens författningssamling 
• Smittskyddslag 
• Äktenskapsbalk och Föräldrabalk 
• Socialförsäkringsbalk 
• Lag om blodundersökning 
• Lag om personnamn 
• Körkortsförordning 
• Passförordning 
• Lag om mottagande av asylsökande m.fl. 
• Utlänningslag  
• Begravningslag 
• Skollag, Skolförordning och Förordning om vuxenutbildning 
• Grundsärskoleförordning 
• Gymnasieförordning 
• Förordning om skolskjutsning 
• Bibliotekslag 
• Hälso- och sjukvårdslag  
• Patientdatalag 
• Patientskadelag 
• Offentlighets- och sekretesslag samt offentlighets- och 

sekretessförordning 
• Förvaltningslag 

 
Familjenämnden ansvar för följande verksamhetsområden inom 
vuxenutbildningen: 

• Gymnasial vuxenutbildning 
• Påbyggnadsutbildning 
• Svenska för invandrare 
• Särvux 
• Grundläggande vuxenundervisning 
• Lärotek/studieverkstad 
• Infotek/studievägledning 
• Uppdragsutbildning 
• Intern fortbildning 
• Universitets- och högskolekurser 

108



 
 

 

 

6 (12) 

 

• Lärcenter 
• Validering 
• Kvalificerad yrkesutbildning 

 
Familjenämnden får förutom vad som ovan angivits, handlägga och besluta i 
ärenden som till art och grad är att jämföra med dem som angivits ovan. 
 
Närmare precisering av tillämpliga lagrum framgår i huvudsak av 
familjenämndens  
delegeringsordning. 
 

Familjenämndens övriga uppgifter 
 
3 § Familjenämnden ska samråda med andra myndigheter och organisationer i 
de frågor som är motiverade utifrån nämndens uppgifter inom 
vuxenutbildningsområdet. 
 
Familjenämnden svarar för information om sin verksamhet, samt för 
brukarinflytande och medborgardialog inom sitt verksamhetsområde. 
 
Familjenämnden svarar för reformering och förenkling av sitt regelbestånd. 
 
Inom sitt verksamhetsområde ska familjenämnden svara för förekommande 
donations- och stiftelseförvaltning inkl. utdelning. 
 
Familjenämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål 
och ärenden inom sitt verksamhetsområde.  
 
Familjenämnden är ansvarig för behandling av personuppgifter inom sitt 
verksamhetsområde. 
 

Beslutsbefogenheter vid extraordinär händelse 
 
4 § Då en extraordinär händelse inträffar får krisledningsnämnden ta över hela 
eller delar av familjenämndens verksamhetsområde. 
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Ansvar och rapporteringsskyldighet 
 

5 § Familjenämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål 
och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan 
finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente. 
 
Familjenämnden ska regelmässigt till kommunfullmäktige, på sätt som 
kommunstyrelsen bestämmer, rapportera hur verksamheten utvecklas, samt i 
övrigt lämna de upplysningar som kan begäras av kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och övriga nämnder. 
 

Familjenämndens arbetsformer 
 

Sammansättning 
 
6 § Familjenämnden består av sju ledamöter och sju ersättare. Förutom 
ordförande ska det finnas en förste vice och en andre vice ordförande. Posten 
som andre vice ordföranden ska tillfalla det parti eller valsamverkansblock, 
som inte innehar ordförandeposten. 
 

Ersättarnas tjänstgöring i nämnd och utskott 
 
7 § Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att 
vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 
 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 
 
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att yttra sig under sammanträdet och få 
sin mening antecknad till protokollet. 
 
Om inte ersättarna i familjenämnden väljs proportionellt ska ersättarna 
tjänstgöra enligt den av fullmäktige bestämda ordningen. 
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Ersättare i utskotten ska inkallas till tjänstgöring i den av familjenämnden vid 
valet bestämda ordningen. 
 
Ersättare i utskotten ska närvara vid utskottens sammanträden endast om 
ledamot är förhindrad att närvara.  
 
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av 
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en 
ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en 
ersättare som kommer längre ner i ordningen. 
 

Växeltjänstgöring 
 
8 § En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av 
jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. 
 
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde 
på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har 
påverkat styrkebalansen mellan partierna. 
 

Inkallande av ersättare 
 
9 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av 
ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare som kallar 
ersättare. 

Ersättare för ordföranden i nämnd och utskott 
 
10 § Om varken ordförande eller en vice ordförande kan delta i ett helt 
sammanträde eller i en del av ett sammanträde, utser nämnden/utskotten en 
annan ledamot att vara ordförande tillfälligt och fullgöra ordförandens 
uppgifter. Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande tills den 
tillfällige ordföranden har utsetts. 
 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att 
fullgöra uppdraget under längre tid än en månad får nämnden utse en annan 
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ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens 
samtliga uppgifter. 
 

Sammanträden 
 
11 § Familjenämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 
Sammanträde ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när 
minst 1/3 av ledamöterna begär att ett sammanträde ska hållas i enlighet 6 kap 
23 § kommunallagen.  
 
Utskotten sammanträder på dag och tid som utskotten bestämmer. 
Sammanträde ska också hållas när ordföranden anser att det behövs. 
 
Om särskilda skäl föreligger får respektive ordförande i nämnden eller 
utskotten, efter samråd med vice ordförandena, ställa in ett sammanträde eller 
ändra dagen eller tiden för ett sammanträde. 
 
12 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 
 
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet. 
 
Kallelsen ska senast sex dagar före sammanträdesdagen på ett lämpligt sätt 
(digitalt genom kommunens möteshantering eller via e-post) tillställas varje 
ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid 
sammanträdet. 
 
Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken  
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska 
bifogas kallelsen. 
 
l undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 
 
När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde 
ska den till åldern äldste ledamoten göra detta. 
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Handläggning 
 
13 § Från kommunens övriga nämnder, beredningar, utskott och anställda får 
familjenämnden och dess utskott infordra de yttranden och upplysningar som 
behövs för att de ska kunna fullgöra sina uppgifter. 
 
Vid beredning av ärenden, som också berör annan nämnds eller annat utskotts 
verksamhetsområde, får familjenämnden och dess utskott adjungera 
representanter från berörd nämnd eller annat utskott. De sålunda adjungerade 
ledamöterna får yttra sig men inte delta i beslut eller få sin mening antecknad 
till protokollet. 
 
Utskotten får handlägga ärenden när tre ledamöter eller tjänstgörande ersättare 
är närvarande. 
 
Om en ledamot i utskottet begär det, ska ärendet överlämnas till 
familjenämnden för beslut. 

Justering av protokoll 
 
14 § Protokoll i familjenämnden och utskotten justeras av ordföranden och en 
ledamot. 
 
Familjenämnden eller utskotten kan besluta att en paragraf i protokollet ska 
justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligen innan styrelsen 
justerar den. 

Reservation 
 
15 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill 
motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska 
lämnas minst tre dagar före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av 
protokollet. Har inte tidpunkt för justering fastställts ska motiveringen lämnas 
senast tre dagar efter sammanträdet. 
 

Delgivning 
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 16 § Delgivning med familjenämnden sker med ordföranden, förste eller 
andre vice ordföranden eller tjänsteman som nämnden bestämmer. 

Undertecknande av handlingar 
 
17 § Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av familjenämnden 
ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av förste vice eller 
andre vice ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren eller annan 
tjänsteman som familjenämnden bestämmer. 
 
I övrigt bestämmer familjenämnden vem som ska underteckna handlingar. 
 
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av utskottet ska 
undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av förste eller andre 
vice ordföranden och kontrasigneras av utskottets sekreterare eller annan 
tjänsteman som utskottet bestämmer. 

Utskott 
 
18 § Inom familjenämnden ska det finnas ett arbetsutskott och ett 
myndighetsutskott. Utskotten ska bestå av tre ledamöter och lika många 
ersättare. Val av ledamöter och ersättare till utskotten väljs av familjenämnden 
bland dess ledamöter och ersättare. Valen till utskotten är för den tid som 
familjenämnden bestämmer. 
 
19 § Familjenämnden väljer bland utskottens ledamöter en ordförande, en 
förste vice ordförande samt en andre vice ordförande för den tid som 
familjenämnden 
bestämmer. 
 
20 § De ärenden som ska avgöras av familjenämnden i dess helhet bör beredas 
av utskott om beredning behövs.  
 
När ärendet beretts bör utskotten lägga fram förslag till beslut. 
 
Utskottens protokoll ska snarast anmälas till familjenämnden. 
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Familjenämndens arbetsutskott (Fnau) 
 
21 § Familjenämndens arbetsutskott ska inför familjenämnden bereda samtliga 
ärenden som inte innebär myndighetsutövning. 
 
Vidare ska utskottet fatta beslut i sådana ärenden, som med stöd av delegation 
har 
överlämnats till detsamma. 

Familjenämndens myndighetsutskott (Fnmu) 
 
22 § Familjenämndens myndighetsutskott ska inför familjenämnden bereda 
myndighetsärenden. 
 
Vidare ska utskottet fatta beslut i sådana ärenden, som med stöd av delegation 
har 
överlämnats till detsamma. 

Distansdeltagande 
 
§ 23 Familjenämnden och utskotten får, om särskilda skäl föreligger, 
sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får 
endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt 
att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara 
så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild 
eller ljud. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 
____________ 
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 Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 maj 2022 

 

Justerandes sign    

 

Kf § 46 Dnr KS 2021/228 

Reglemente för familjenämnden 
mandatperioden 2023-2026 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar anta familjenämndens reglemente för mandatperioden 
2023-2026, handlingsid: Ks 2022.720. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslöt den 14 december 2020 att tillsätta en särskild beredning 
för organisations- och arvodesfrågor. Beredningen har vid flera tillfällen diskuterat 
familjenämndens och andra nämnders reglementen. Familjenämndens båda 
nuvarande utskott ändras till ett arbetsutskott och ett myndighetsutskott. Mindre 
förändringar har gjorts gällande kallelser till sammanträden. Ett antal punkter har 
lagts till som en anpassning till redan gällande ordning. Därtill har ett antal 
redaktionella ändringar gjorts. I förslaget är det som markerats med röd text tillägg 
och gulmarkerad text är borttaget. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar anta familjenämndens reglemente för mandatperioden 
2023-2026, handlingsid: Ks 2022.720. 

Beslutsunderlag 
Organisations- och arvodesberedningen § 14/2022, handlingsid: Ks 2022.966.  

Reglemente för familjenämnden mandatperiod 2023 (rätt mall), handlingsid. Ks 
2022.967. 

Reglemente för familjenämnden 2023-26, handlingsid: Ks 2022.720. 

Kommunstyrelsen § 43/2022, handlingsid: Ks 2022.1226. 

Tidigare behandling 
OAB § 14/2022: 

Organisations- och arvodesberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta 
familjenämndens reglemente för mandatperioden 2023-2026, handlingsid: Ks 
2022.720. 
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 Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 maj 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 46 forts. 

Ksau § 66/2022: 

Kommunfullmäktige beslutar anta familjenämndens reglemente för mandatperioden 
2023-2026, handlingsid: Ks 2022.967. 

 

Ks § 43/2022: 

Kommunfullmäktige beslutar anta familjenämndens reglemente för mandatperioden 
2023-2026, handlingsid: Ks 2022.720. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Familjenämnden 

Socialchef Camilla Andersson 

Skolchef Johan Holmqvist 

KFS/Johanna Kandell 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
18 maj 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ksau § 93 Dnr KS 2022/53 

Motion - Naturskola i Tomelilla kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till förvaltningen och 
därefter till familjenämnden för yttrande. 

Ärendebeskrivning 
Kristin Skoog (S) har lämnat in motion med följande lydelse: 
Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga. Det visas inte minst av att allt fler barn 
och unga intresserar sig för miljö- och klimatfrågor. I Tomelilla kommun finns stora 
naturområden som på olika sätt skulle kunna användas i samband med undervisning. 
Däremot saknas en naturskola. Av skolans läroplan framgår att eleverna ska kunna 
koppla egna handlingar till effekter på miljön och klimatförändringarna. 

I Sverige finns det idag 90 naturskolor, två av dessa finns i Ystad och Simrishamn. Vi 
menar exempelvis att Fyledalen skulle kunna utgöra ett pedagogiskt bra område för 
en naturskola. Här finns vattendrag, våtmarker, ängs- och betesmark, skog av olika 
slag och ett gammalt tegelbruk. 

Socialdemokraterna i Tomelilla yrkar 

att  Tomelilla kommun tar initiativ till ett samarbete med 
Naturskoleföreningen och lokala naturföreningar för att starta en 
naturskola. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till förvaltningen och 
därefter till familjenämnden för yttrande.  

Beslutsunderlag 
Motion - Naturskola i Tomelilla kommun, handlingsid: Ks 2022.930. 

Tidigare behandling 
Kf § 32/2022. 

Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
18 maj 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 93 forts. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 

Balanslista/Patrik Månehall 
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 Revisorerna 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 maj 2022 

 

Justerandes sign    

 

Rev § 28 Dnr REV 2022/14 

Granskning av samverkan kring barn 
som far illa eller är i riskzonen 

Revisorernas beslut 
Revisorerna beslutar godkänna granskningsrapport från KPMG AB avseende 
granskning av samverkan kring barn som far illa eller är i riskzonen, med handlingsid: 
Rev 2022.146, och översänder granskningsrapporten samt missivskrivelse, 
handlingsid: Rev 2022.158, till familjenämnden för yttrande senast 2022-09-09 samt 
till kommunfullmäktige för kännedom. 

Ärendebeskrivning 
Tomelilla kommuns revisorer har granskat samverkan mellan förskola/grundskola 
och socialtjänst kring barn som far illa eller är i riskzonen. Granskningen ingår i 
revisionsplanen för år 2022. Syftet med granskningen har varit att bedöma om det 
finns en ändamålsenlig samverkan mellan förskola/grundskola och socialtjänst 
avseende anmälningar av barn som far illa eller riskerar att fara illa.  

 

Revisorernas sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att det i 
huvudsak finns en ändamålsenlig samverkan mellan förskola/grundskola och 
socialtjänst när det gäller anmälningar av barn som far illa eller riskerar att fara illa. Vi 
ser dock utvecklingspotential gällande mer återkommande formaliserad samverkan 
mellan verksamheterna avseende hanteringen av orosanmälningar.   

 

Vidare kan revisorerna konstatera att samtliga förhandsbedömningar och utredningar 
inte genomförs inom de lagstadgade 14 respektive 120 dagarna, vilket innebär en 
allvarlig avvikelse och risk för brister i rättssäkerheten. Vi bedömer på så vis att 
familjenämnden bör säkerställa att systematiska åtgärder genomförs i syfte att 
reducera avvikelserna och på så vis stärka rättssäkerheten i handläggningen. 

 

Nämndens yttrande ska vara revisorerna tillhanda senast 2022-09-09. Av yttrandet 
ska framgå vilka åtgärder nämnden avser att vidta med anledning av de bedömningar 
och rekommendationer som redovisas i rapporten. Det ska även framgå när 
åtgärderna ska vara genomförda. Yttrandet skickas till revisorernas sekreterare Olof 
Hammar. 

120



 

 Revisorerna 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 maj 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 28 forts. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Revisorerna beslutar godkänna granskningsrapport från KPMG AB avseende 
granskning av samverkan kring barn som far illa eller är i riskzonen, med handlingsid: 
Rev 2022.xxx, och översänder granskningsrapporten samt missivskrivelse till 
familjenämnden för yttrande senast 2022-09-09 samt till kommunfullmäktige för 
kännedom. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Anna Silver, handlingsid: Rev 2022.145. 

Slutlig rapport – granskning av samverkan kring barn som far illa eller är i riskzonen, 
handlingsid: Rev 2022.146. 

Missivskrivelse - granskning av samverkan kring barn som far illa eller är i riskzonen, 
handlingsid: Rev 2022.158. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Familjenämnden 

Kommunfullmäktige för kännedom 
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 Familjenämndens individ- och familjeutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
23 maj 2022 

 

Justerandes sign    

 

Fnifu § 89  

Redovisning av anmälningsärenden april 
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 Placerings-

start 
Placerings-
avslut 

Pojke 

LVU 

SIS Fageryd 

 

SIS Stigby 

53 375:- (mars) 

 

140 250:- (mars) 

191 250:- 

2022-03-01 

 

2022-03-08 

2022-03-07 
 

Flicka 

LVU 

SIS Ryds Brunn 

 

Samskapa 

 

SIS Lidköping 

 

 

341 700:- 

2021-07-13 

 

2022-03-12 

 

2022-04-30 

2022-03-11 

 

2022-04-29 

Pojke Almaröd AB 57 000:- 2021-03-01  

Flicka Vejbyhem 

Stödboende 

49 290:- (mars) 

47 700:- 

2021-12-27  

Flicka Gryning 95 170:- (mars) 

92 100:-  

2022-02-03  

Pojke Gryning 194 850:-(mars) 

185 700:- 

2022-02-03  
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Pojke SIS ungdomshem 

Hovdala 

102 000:- 

191 250:- 

2022-03-16  

Pojke V&B Högelid 110 032:- 2022-04-07  

Pojke 

 

 

SIS Utr hemmet 
Hässleholm 

95 325:- 2022-04-08 2022-04-22 

 
Extern öppenvård 
Kön HVB/SIS Kostnad/mån Placeringssta

rt 
Placeringsavsl
ut 

Pojke Hassela 30 382:- 2021-12-15  

Flicka Barn och 
omsorg i 
Sverige 

30 600:- 2022-03-14  

 
Vuxen placering 
Kön HVB/SIS Kostnad/mån Placeringssta

rt 
Placeringsavsl
ut 

 
    

 
Statistik fattade beslut, januari 2022 – april 2022 
Beslut Jan Feb Mar Apr 
Startade utredningar 12 7  14 3 

Avslutade utredningar med insats 7 4  6  5 

Avslutade utredningar utan insats 3  2  0 1 

Förlängd utredningstid 11:2 0  0  0  0 

Uppföljning utredning 11 kap § 4 a 
SoL 

0  0  0  0 

Nerlagda utredningar 1 0   0  0 
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Övervägande om fortsatt vård 6 kap 8 
§ SoL 

 0  3 2 0 

Vård enligt LVU  1  4  3  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  1   2  1 

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

Placering i stödboende/ut sluss 0  0  1  0 

Placering i jourhem/familjehem enligt 
LVU 

 0  0  0  0 

Placering i akuthem/HVB-hem enligt 
LVU 

 0  0  1  0 

Placering SIS enligt LVU  0  0  1  2 

Beviljat strukturerat 
öppenvårdsprogram 

3 5  1  3 

 
Statistik fattade beslut SoL och LVM, januari 2022 – april 2022 
Beslutstyp Jan Feb Mar Apr 
Lex Sarah  0  0  0  0 

Ekonomiskt bistånd      

Utred. ek. bistånd enligt 11 kap 1 § 
SoL 

15 11 19 10 

Avsluta utredning ek. bistånd 8 22  11 7 

Lägga ner utredning ek. bistånd 6  2  4 2 

Försörjningsstöd 4 kap 1 § SoL 97 108 106 88 

Livsföring övrigt 4 kap 1 § SoL 47 45 59 52 

Arbetsförberedande insatser   11 6 4 5 

Avslag 4:1 SoL 48 60 82 67 
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Överklagan rätt tid  2 1  8  4 

Överklagan avvisas  0  0  0  0 

Yttrande över överklagat beslut 2 1  8   3 

Ändring överklagat beslut  0  1  1  0 

Familjefrid     

Utredning 11:1 ansökan 1 0 0 1 

Avsluta utredning 0 2 0 1 

Lägga ner utredning 0 1 0 0 

Öppenvård familjefrid 0 1 0 1 

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

Utredning yttrande/upplysningar 1 0  0 1 

Avsluta utredning - avslag 0 0 0 0 

Inleda utredning 7 § LVM 0 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 2 0 0 
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Öppenvård vuxen 0 1  2 0 

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      

Inleda utredning 11 kap 1 § SoL 1 1 0 1 

Avsluta utredning 0 0 0 2 

Bevilja andrahandskontrakt 1 0 0 0 

Avslag 4:1 0 0 0 0 

Överklagan rätt tid 0 0 0 0 

Ändring av överklagat beslut 0 0 0 0 

 
Delegeringsbeslut april 2022 
2 st. placeringsbeslut enligt 11 § LVU (lagen om särskilda bestämmelser om vård av 
unga) – Anders Throbäck, familjenämndens andre vice ordförande. 

 

Domar och beslut, april 2022 

Meddelande från Kammarrätten i Göteborg den 6 april 2022.  

Mål nr. 1392-22 

Hid FN: 2022.1136 

Överklagat beslut gällande ekonomiskt bistånd. Beslutet får enligt 33 § tredje stycket 
förvaltningsprocesslagen (1997:291) inte överklagas.  

 

Meddelande från Förvaltningsrätten i Malmö den 7 april 2022.  

Mål nr. 1283-22 

Hid FN: 2022.1527 
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Beslut om avskrivning av mål gällande omedelbart omhändertagande enligt LVU, 
lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga i enlighet med socialnämndens 
beslut.  

 

Meddelande från Ystads tingsrätt den 12 april 2022. 

Mål nr. T 2581-21 

Hid FN: 2022.1192 

Dom avseende vårdnad, boende och umgänge. Tingsrätten dömer i enlighet med 
överenskommelser mellan parterna.  

 

Meddelande från Ystads tingsrätt den 14 april 2022.  

Mål nr. T 1173-21 

Hid FN: 2022.1268 

Dom gällande vårdnad, boende och umgänge. Tingsrätten dömer i enlighet med 
socialnämnden föreslagit.  

 

Meddelande från Kammarrätten  i Göteborg den 14 april 2022. 

Mål nr. 1908-22. 

Hid FN: 2022.1266 

Överklagat beslut gällande omedelbart omhändertagande enligt LVU. Kammarrätten 
avslår överklagandet.  

 

Meddelande från Förvaltningsrätten i Malmö den 22 april 2022.  

Mål nr. 7776-21 

Hid FN:  2022.1310 

Överklagat beslut gällande ekonomiskt bistånd. Förvaltningsrätten avslår 
överklagandet. 

 

Meddelande från Förvaltningsrätten i Malmö den 25 april 2022.  

Mål nr. 4236-22 
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Hid FN: 2022.1312 

Förvaltningsrätten upphäver beslut om omedelbart omhändertagande enligt 1,2 och 
3 §§ LVU, lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga.  

 

Meddelande från Ystads Tingsrätt den 2 maj 2022.  

Mål nr. Ä-328-22 

Hid FN: 2022.1421 

Ystads Tingsrätt förklarar det förenligt med barnets bästa med byte av efternamn, 
enligt ansökan.   

 

Meddelande från Förvaltningsrätten i Malmö den 2 maj 2022.  

Mål nr. 2837-22 

Hid FN: 2022.1425 

Förvaltningsrätten upphäver beslut om omedelbart omhändertagande enligt 1,2 och 
3 §§ LVU, lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga.  

 

Meddelande från Kammarrätten i Göteborg den 4 maj 2022.  

Mål nr. 785-22.  

Hid FN: 2022.1450 

Överklagat beslut gällande ekonomiskt bistånd. Kammarrätten meddelar inte 
prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.  

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse administratör, Jenny Delfin, handlingsid: Fn 2022.1603. 

Placeringar den 12 maj 2022, handlingsid: Fn 2022.1561. 

Familjehem den 12 maj 2022, handlingsid: Fn 2022.1562. 

Dom, handlingsid: Fn 2022.1136 

Dom, handlingsid: Fn 2022.1527 
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Dom, handlingsid: Fn 2022.1192 

Dom, handlingsid: Fn 2022.1268 

Dom, handlingsid: Fn: 2022.1266 

Dom, handlingsid: Fn 2022.1310 

Dom, handlingsid: Fn 2022.1312 

Dom, handlingsid: Fn 2022.1421 

Dom, handlingsid: Fn 2022.1425 

Dom, handlingsid: Fn 2022.1450 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Familjenämnden 
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Fnifu § 90  

Redovisning av statistik och kostnader 
januari-april 2022 

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

Ärendebeskrivning 
Redovisning av kostnader och statistik för januari-april 2022 gällande individ- och 
familjeomsorgen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämndens beslutar att lägga rapporten till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse administratör, Jenny Delfin, handlingsid: Fn 2022.1605. 

Redovisning administratörer Camilla Ohlsson och Jenny Delfin, handlingsid: Fn 
2022.1604. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Familjenämnden 
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Försörjningsstöd
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Antal unika 
ansökningar 

Antalet inkomna löpande ansökningar under år 2022

E-ansökan Pappersansökan
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Antal unika 
ansökningar 

Antalet inkomna löpande ansökningar under år 2021

E-ansökan Pappersansökan

Cirka 75 % sökande digitalt. Har varit en del strul med e-ansökan som har lett till att fler har behövt lämna in pappersansökan.
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Utbetalt bistånd Utbetalt försörjningsstöd per månad

2020 2021 2022

Har flera individer som gått ut i anställning, och hushållen därmed blivit självförsörjande. Vi har identifierat flera långtidbidragsärende som varit aktuella i mer än 5 år, där vi aktivt 

fokuserar på att få ut dem i annan försörjning. 
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De vanligaste orsakskoderna under januari – april år 2022
Fördelat på antal unika beslut
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De vanligaste orsakskoderna under januari - april 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 (avslutas feb 2023). 
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Arbetsmarknadsenheten
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ANTAL UNIKA 
INSATSER

Antal nya insatser på AME
2020 2021 2022

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 januari - april

2022 2021

De som går till anställningar går både till reguljära anställningar samt lönebidragsanställningar. AME har skapat bra dialoger med flera företagare som lett till att deltagare fått anställning där. 

AME har deltagit på näringslivsfrukostar vilket är ett tillfälle att komma i kontakt med våra egna företagare, och se vilka behov de har av resurser för att kunna matcha med våra deltagare. 
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Familjefrid
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Antal pågående familjefridsärenden
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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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Kostnader avseende skyddat boende

143



8 uppdrag är skickade till familjevåldsenheten under perioden 

januari - april 2022

2022-05-06 14

Familjevåldsenheten öppenvård

Pågående insatser både med utövare (samtal om våld) och utsatt (samtal om 
frihet) i den egna öppenvården. 
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Solhuset
Vuxenenheten
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Kostnader avseende placeringar enligt SoL

147



• Inga LVM – placeringar under år 2020

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

• 0 LVM – placeringar under 2022

2022-05-06 18

LVM – placeringar

Hög kompetens hos medarbetare ger LVM-förebyggande effekter.
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3 uppdrag är skickade till vuxenenheten under perioden 

Januari - april 2022

2022-05-06 22

Vuxenenheten öppenvård 
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Barn och familj
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Antalet anmälningar avseende bristande omsorg, vanvård fysisk och psykisk har ökat med 37 % i jämförelse med förra året under samma period. 
Antalet anmälningar avseende beteendeproblematik socialt nedbrytande har ökat med 40 % i jämförelse med förra året under samma period. 
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Antal placeringar på HVB / SIS 
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LVU SoL - placering Extern öppenvård

Det finns ett flertal familjer med komplex problematik som är kända inom socialtjänsten sedan en lång tid tillbaka där frivilliga 
insatser inte varit tillräckliga, därav antalet placeringar enligt LVU. Målet är att arbeta med hemmalösningar så långt det är möjligt, 
men detta har inte varit aktuellt i dessa ärenden.     
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Inklusive alla faderskapsärenden & familjerätt.

Fr.o.m 1 jan 2022 fastställs faderskap genom Skatteverkets digitala faderskapsbekräftelse för sammanboende par 
som själva kan registrera faderskap.   
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