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9 Svar på motion - Naturskola i Tomelilla kommun 2022/58 39 - 43 
10 Yttrande - Revisionens granskning av samverkan 

kring barn som far illa eller är i riskzonen 
2022/60 44 - 72 

11 Kvalitetsuppföljning BoU 2022 - Kunskaper, 
utveckling, lärande och omsorg 

2021/118 73 - 88 

12 Delegeringsbeslut juni - augusti 2022 2022/4 89 - 90 
13 Anmälningsärenden 2022-08-26 2022/3 91 - 93 
14 Anmälningsärenden fnifu - maj 2022 2022/3 94 - 100 
15 Anmälningsärenden fnifu - juni 2022 2022/3 101 - 

106 
16 Anmälningsärenden fnifu - juli 2022 2022/3  

 
 
 
 
 
 
 
Charlotte Rosdala (C) Therese Stendahl 
Ordförande Sekreterare 
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Tomelilla kommun 
Familjenämnden 
 
Meddela förhinder i god tid till Kommunledningskontoret som kallar ersättare. 
Telefon 0737-019145 Therese Stendahl 
E-post: kommun@tomelilla.se 
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NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSPROTOKOLL 
 
 
För Familjenämnden   (2019-2022) 
 
Sammanträdesdag:   Antal närvarande ledamöter:  
 
 
                     1                               2 
 
Nr    Namn Parti Närv Ja Nej Av-

står 
Ja Nej Av-

står 
1     Charlotte Rosdala, ordf. C        
2     Anders Throbäck, 2:e v ordf. S        
3     Anna Sandegren SD        
4     Ewa Carnbrand, 1:e v ordf. M        
5     Linda Ekelund V        
6     Carina Persson L        
7     Per-Olof Örnsved SD        
 
ERSÄTTARE 
 
Nr    Namn Parti Närv Ja Nej Av-

står 
Ja Nej Av-

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

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

 

 Familjenämnden 

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

Diarienummer: FN 2022/2 
 
Datum 25 juli 2022 

 

Dialoger och informationsärenden 2022-
08-26 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna. 

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

Bonobos förskola 
 
Idrottslektioner enligt skolans kursplan 
 
Närvaro vid terminsstart 
 
Lärarlönelyftet 
 

Socialchef Camilla Andersson informerar om individ- och familjeverksamheten samt; 

Flyktingar från Ukraina 
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Resursenheten presenterar sig och sin verksamhet 
 
Verksamhetschef Lisbeth Andersson och enhetschef Fredrik Höglund 
redogör för Kvalitetsrapport för Elevhälsans medicinska insats 2021-2022 
 
Övrigt 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Therese Stendahl, 2022-08-19. 

Kvalitets- och verksamhetsberättelse 21-22, version 2, handlingsid: Fn 2022.2262. 

 

Familjenämnden centralt/övergripande  

 

 

Therese Stendahl 

Nämndsekreterare 
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Kvalitets- och verksamhetsberättelse för 
Elevhälsans medicinska insatser (EMI) 

 

Läsåret 2021-2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6



 

2 (16) 

Inledning 
 
Kvalitets- och verksamhetsberättelsen beskriver organisationen, verksamhetens 
ansvar och mål samt de insatser som utförts under läsåret 2021-2022.  
Elevhälsans medicinska insats (EMI) är en egen verksamhetsgren inom elevhälsan, 
skolsköterskor och skolläkare är hälso- och sjukvårdspersonal och följer det regelverk 
som reglerar hälso- och sjukvård. 

Riksföreningen för skolsköterskor och svenska skolläkarföreningen har gemensamt 
tagit fram ”Kvalitetsmått för elevhälsans medicinska insats”, rev 2020. Dessa utgår 
kvalitets- och verksamhetsberättelsen från 

• Verksamhetsansvar (Bilaga 1) 

• Personalresurser (Bilaga 2) 

• Lokaler och utrustning (Bilaga 3) 

• Verksamhetens arbete (Bilaga 4) 

• Elevernas inlärningsmiljö/EMI:s arbete i elevhälsan (Bilaga 5) 
  

Verksamhetsansvar 
 
Vårdgivare för Elevhälsans medicinska insats i Tomelilla kommun är 
Familjenämnden. Vårdgivaren har utsett Lisbeth Andersson specialistsjuksköterska 
inom öppen hälso- och sjukvård till verksamhetschef enligt HSL. Verksamhetschef 
ansvarar för verksamheten och har det samlade ledningsansvaret. Verksamhetschef  
ansvarar för ledningssystem för systematiska kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) i vilket 
avvikelsehantering och patientsäkerhetsberättelse ingår.  
Verksamhetschefen är av vårdgivaren utsedd till Lex Maria anmälningsansvarig. 

Handbok EMI är en del av ledningssystemet och ett verktyg för skolsköterskor och 
skolläkare i det dagliga arbetet. I handboken finns rutiner och processer för arbetet 
inom EMI. Handboken syftar till att arbetet ska vara patientsäkert och med god 
kvalitet. Innehållet uppdateras löpande. 

Personalresurser 
 
Skolsköterskor 
Under läsåret har det varit 3,4 skolskötersketjänst fördelat på fyra skolsköterskor alla 
med formell kometens. Tre av skolsköterskorna är specialistsjuksköterskor inom 
öppen hälso- och sjukvård och en skolsköterska specialistsjuksköterska inom barn- 
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och ungdomsmedicin. En skolsköterska avslutade sin tjänst under våren och då 
rekryterades en specialistsjuksköterska inom barn- och ungdomsmedicin hon började 
i mitten av maj och det var en vakans på 6 veckor som täcktes upp inom befintlig 
bemanning.  Från mitten av april fram till terminsslut har en skolsköterska varit 
sjukskriven och även denna vakans har täckts upp inom befintlig bemanning. Det har 
inneburit att en del av det hälsofrämjande förebyggande arbetet på gruppnivå har fått 
stå till sidan under april-juni. 

Antal elever per heltidstjänst enligt grundbemanningen har varit 380 elever.  
 

Skolläkare 
Skolläkaren har specialistutbildning inom allmän medicin. Skolläkaren arbetar 8 
timmar/månad vilket motsvarar 5% tjänst.    
Antal elever beräknat på heltid skulle motsvara 2400 elever.  
 

Kompetensutveckling 
Varje läsårsstart har EMI gruppen en heldag för kompetensutveckling och planering 
av det kommande läsåret. Dagen planeras av verksamhetschefen. Läsårets 
uppstartsdag innehöll bl.a. tillväxt och pubertetsbedömningar, vaccinationer och 
rutiner för journalföring i Prorenata.  

Skolsköterskorna har deltagit i skolsköterskekongressen under två dagar. 

Utbildning i Motiverande samtal (MI) och Mitt BP samtal (verktyg att arbeta med 
övervikt och fetma) erbjuds alla skolsköterskor. En skolsköterska har gått Mitt BP 
utbildning detta läsår. Övriga skolsköterskor har dessa utbildningar.  

En skolsköterska är huvudinstruktör i Hjärt-lungräddning (HLR) och har deltagit i 
HLR-kongress. 

Elevhälsans medicinska insats har regelbundna möte en eftermiddag i månaden, 
skolläkaren deltar en till två gånger per läsår. Mycket av mötestiden går till 
implementering av nya eller reviderade rutiner samt uppföljning av årshjulen och 
diskussion om inkomna avvikelser. 

Lokaler och utrustning 
 
Verksamhetsbesök genomförs av verksamhetschef varje läsår på alla 
skolsköterskemottagningar för att tillsammans med respektive skolsköterska 
kontrollera lokal, läkemedelsförråd, vaccinkylskåp, journalhantering, riskavfall och 
medicinteknisk utrustning.  
Städningen sköts inte tillfredsställande på flera mottagningar. 
Skolsköterskemottagningar ska städas inklusive våtmoppning av golv varje dag då 
rummet använts och det görs inte. 
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Några rum är inte tillfredställande ljudisolerade vilket inte är bra ur sekretessynpunkt 
men försvårar också hörselkontroller.  

Lokalen på Byavångsskolan renoverades delvis för två år sedan då det var fukt i 
väggarna. Nu har det åter uppstått dålig luft och en lukt i rummet. Detta är under 
utredning. 

Verksamhetens arbete 
 
Hälsobesök 
Hälsobesök ska enligt skollagen erbjudas minst tre gånger jämnt fördelat över 
grundskoleåren. Hälsobesök erbjuds i förskoleklass, årskurs 2, årskurs 4 och årskurs 
7 enligt basprogrammet. 

Hälsobesöken är en av skolsköterskans viktigaste hälsofrämjande insatser med 
utgångspunkt från individens egen beskrivning av sin hälsa. Hälsobesöket ger 
möjlighet att skapa ett förtroendefullt samarbete mellan elev, vårdnadshavare och 
skolsköterska.  Samtalet syftar att främja hälsa och förebygga ohälsa. 

Skolsköterskan ska bedöma elevens allmänna hälsotillstånd och tidigt upptäcka elever 
i behov av stöd eller insatser för att undanröja hinder i lärandet. 

I årskurs 4 och årskurs 7 föregås samtalet av att eleverna fyller i en digital hälsoenkät 
svaren ligger till grund för samtalet och sammanställs på klass-, skol- och 
kommunnivå. Resultaten på klassnivå återkopplas till eleverna, mentorer och 
Elevhälsoteamet, resultaten på skolnivå återkopplas till Elevhälsoteamen. 

 

Hälsobesök Genomförda Totalt antal elever  
Förskoleklass 126 128 98% 

Årskurs 2 125 125 100% 

Årskurs 4 122 121 99% 

Årskurs 7  99 101 98% 
 
Skolläkarmottagning  
Skolläkaren träffar elever för att följa upp skolrelaterade hälsoproblem och göra 
medicinska bedömningar inför beslut om placering i särskola. 

Skolläkaren har haft 108 bokade besök med elever och vårdnadshavare. Det har i 
huvudsak handlat om tillväxtbedömningar, ryggkontroller vid misstänkt skolios, 
förhudsförträningar, acne och medicinska utlåtande inför särskoleplacering. 
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Vaccinationer 
Vaccinationer erbjuds alla elever enligt det allmänna vaccinationsprogrammet för 
barn. Skolsköterskorna har behörighet att ordinera alla vaccin enligt 
vaccinationsprogrammet. 

Eleverna i årskurs 2 erbjuds MMR-vaccin (mässling/påssjuka/röda hund), i årskurs 5 
erbjuds HPV-vaccin och i årskurs 8 erbjuds DiTeKi-booster 
(difteri/stelkramp/kikhosta). Därutöver erbjuds alla elever som inte följt det 
nationella allmänna vaccinationsprogrammet kompletteringar, det kan vara 
utlandsfödda barn eller barn där vårdnadshavarna valt att avvakta med 
vaccinationerna.  

Under höstterminen vaccinerade primärvården barn från 12 år med två doser Covid-
vaccin vilket innebar att skolsköterskorna tvingades att planera om och anpassa 
vaccinationsdagar för att hålla det rekommenderade tidsintervallet mellan vaccinen.  

547 doser vaccin har skolsköterskorna ordinerat och gett under läsåret. 

Vaccinationstäckning  
MMR åk 2 (dos 2) 98% 

HPV åk 5 (dos 1 och2) 91% 

DiTeKi booster åk8 (dos 5) 98% 
 

Det är en god vaccinationstäckning i kommunen. De som inte får vaccin enligt 
programmet kompletteras senare och i de fall vårdnadshavarna tackar nej till att 
barnet får vaccin erbjuds det på nytt. 

De elever som gick ut årskurs 9 var 91 % grundvaccinerade enligt det allmänna 
vaccinationsprogrammet för barn. För 6 elever hade vårdnadshavarna hade tackat nej 
till något vaccin i programmet och de övriga var inte klara med programmet och 
kommer att vaccineras fortsatt i gymnasiet, 
 
Öppen mottagning  

Med skolsköterskans öppna mottagning menas att eleverna på ett lättillgängligt sätt 
kan komma i kontakt med skolsköterskan utan tidsbeställning inom skolans lokaler. 
På den öppna mottagningen ska eleverna tillsammans med skolsköterskan kunna 
reflektera över sin hälsa och livssituation. Eleverna kommer på den öppna 
mottagningen för bl.a. enklare sjukvårdsinsatser, samtal om fysiskt och psykiskt 
mående eller bara för vuxenkontakt. Vissa dagar är det många besök och det kan vara 
en utmaning att hitta en balans i vad som ska hanteras inom skolans ram och vad 
som kan hänvisas till annan instans.  
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2117 besök på öppen mottagning har journalförts under läsåret. 
 
Planerad mottagning 
Utöver hälsobesöken och vaccinationerna kallas elever till planerad mottagning för 
uppföljningar av avvikelser som skolsköterska identifierat vid tidigare besök. 
Bevakningslista för alla elever som ska följas upp finns digitalt i journalsystemet.  

649 planerade besök utöver hälsobesök och vaccinationer har genomförts. 

Remisser 
98 remisser har skickats till annan vårdgivare från skolsköterska eller skolläkare. 
 
Mottagning Antal 
Barn-och ungdomsmedicinsk mottagning 44 

Ögonmottagning 16 

Vårdcentral 16 

Öron-näsa-hals mottagning 8 

Röntgen 4 

Logoped  4 

Barn-och ungdomspsykiatriskmottagning 3 

Fysioterapi 2 

Neurokirurgiskmottagning 1 

Elevernas inlärningsmiljö/EMI:s arbete i elevhälsan 
 
Elevhälsoteam 
Skolsköterskorna ingår i skolornas Elevhälsoteam. Skolsköterskorna ska bidra med 
medicinsk- och omvårdnadskompetens i det pedagogiska arbetet. 

Skolläkaren deltar inte regelbundet i Elevhälsoteamen men kan kallas vid behov.  
 

Hälsofrämjande arbete  
HASP (Hälsa-Arbetsmiljö-Självförtroende-Prestation) lektioner genomförs i årskurs 
1,3,5 och 7 av skolsköterska och skolkurator , SYV deltar vid vissa lektioner. 
Lektionerna innehåller föreläsningar, diskussioner och samarbetsövningar.  
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Skyddsrond och allergirond deltar skolsköterskorna vid på rektors initiativ. 
 
Skolsköterskorna är en viktig person i skolornas matråd där också elever, 
skolmatsalspersonal och måltidschef ingår.  
 

Samverkan  

All samverkan för elevernas bästa ska lyftas. Vårdnadshavarna har en viktig roll 
under hela skoltiden och det är viktigt att ha en god relation och gott samarbete med 
vårdnadshavarna för barnets bästa.  

Extern samverkan: 

• Barnmottagningen i Ystad-Barnöverviktsteamet - samverkansmöte en gång 
per läsår. Barnöverviktsteamet kallar skolsköterskor och skolläkare till 
samverkans en gång per läsår. Kommunerna redovisar antal barn med 
övervikt respektive fetma i årskurs 4.  

• Ungdomsmottagningen Tomelilla – samverkansmöte en gång per termin.  

• Nätverk för verksamhetschefer/MLA inom SÖSK träffas två gånger per 
termin för att gemensamma uppdateringar av rutiner och metoder. 

• SÖSK gemensam samverkans/utbildningsdag för alla skolsköterskor och 
skolläkare genomför en gång per termin.  

• Arbetsgrupp ”Covidvaccinering 12-15 åringar” Region Skåne, Länsstyrelsen 
och Skånes kommuner. Verksamhetschef har ingått i gruppen som 
representant för småkommunerna. 

• Arbetsgrupp ”Digitalisering i vården” Inera” och BILSkånes kommuner. 
Verksamhetschef ingår i gruppen. Det mest aktuella och viktiga i nuläget är 
att komma igång med digital remisshantering mellan EMI och Region Skånes 
verksamheter. 

 
 
 

 

22-07-26 
Lisbeth Andersson 
Verksamhetschef HSL 

Elevhälsans medicinska insats 
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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: 0737-019145 
Mobil:   
 

Diarienummer: FN 2020/124 
 
Datum 16 augusti 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, 2022-08-16. 

 

Familjenämnden centralt/övergripande  

Therese Stendahl 

Nämndsekreterare 

 

Beslutet skickas till:  

Skolchef Johan Holmqvist  

Socialchef Camilla Andersson 
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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: 0737-019145 
Mobil:   
 

Diarienummer: FN 2022/41 
 
Datum 16 augusti 2022 

 

Ekonomisk uppföljning per juli 2022 

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

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen redovisar ekonomisk uppföljning per juli 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Therese Stendahl, 2022-08-16. 

Budgetuppföljning per juli 2022 - IFO, handlingsid: Fn 2022.2369. 

Budgetuppföljning per juli 2022 - BoU, handlingsid: Fn 2022.2370. 

 

Familjenämnden centralt/övergripande  

 

 

Therese Stendahl 

Nämndsekreterare 
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Budgetuppföljning Jan – Juli 2022 ”Individ och familj” 
Ansvar Utfall Jan – Juli 

2022 Årsbudget Prognos Budgetavvikelse 

Individ och familj 34 178 67 476 67 476 0 

Ledning och politik 2 671 6 705 6 705 0  

Barn och unga 15 703 24 495 24 495 0  

Arbete och försörjning 6 589 13 931 13 931 0  

Arbetsmarknadsenheten 3 642 6 376 6 376 0  

Kommunal Vuxenutbildning 487 6 050 6 050 0  

Resursenheten 5 086 9 919 9 919 0  

 

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

Den kommunala vuxenutbildningen och arbetsmarknadsenheten ser ut att hålla budget. 
Placeringskostnaderna som gav ett överskott 2021 har ökat under perioden och ser ut att följa 
budgeten.  

Försörjningsstödet har ökat något igen från höstens låga nivåer men ligger under budget för 
perioden.  

Behovet av inhyrd personal har under perioden varit lågt.   
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Barn och utbildning, per ansvar 
    

 
 
 
Ekonomi 
 
Barn- och utbildnings nettokostnader uppgår till 207,4 mnkr. Avvikelse mot budget för perioden januari 
till och med juli är ett överskott med 3,3 mnkr.  

Gymnasiet har ett överskott under vårterminen på grund av färre elever än budgeterat men också på 
grund av lägre kostnader för transporter och skolkort. Hur det kommer att se ut till hösten med antalet 
elever vet vi inte än. Gymnasie programmen kostar olika mycket och vi vet ännu inte hur förändringen ser 
ut till hösten jämfört med vårterminen.  

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

Skola inkl. fritidshem och förskoleklass har ett överskott vårterminen men denna kommer att användas 
under hösten.  

Ansvar Årsbudget 2022 Budget Jan - Ju l i Utfal l  Jan - Ju l i Budgetavvikelse Jan - Ju l i  (tkr)

Sum m a 361 153 210 737 207 424 3 313

Gymnasieundervisning 79 168 45 162 43 513 1 649

Skolpeng/Barnpeng 202 444 117 356 119 076 -1 720 

Ledning/Administration 47 758 28 155 27 826 329

Elevhälsan 22 637 13 363 11 431 1 932

Skola, fritidshem och förskoleklass 7 821 6 161 4 417 1 744

Förskola 1 325 540 1 161 -621 

Juli UPPFÖLJNING BoU
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 Familjenämndens utbildningsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
11 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

Fnuu § 37 Dnr FN 2019/32 

Utredning lokalisering av ny f-6 skola 

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

Ärendebeskrivning 
I rapporten ”Utredning lokalisering av ny f-6 skola i Tomelilla tätort”, handlingsid: 
Fn 2022.2261 redogörs för fyra möjliga placeringar av en ny f-6 skola i Tomelilla 
tätort. Rapporten beskriver tidigare beslut, ställningstagande och utredningar som 
genomförts gällande skollokal och skolorganisation i Tomelilla tätort. De föreslagna 
placeringarna redovisas utifrån möjligheter och utmaningar för respektive förslag. En 
grundförutsättning för förslagen har varit uppskattat markbehov utifrån schabloner 
med förväntade elevvolymer som utgångspunkt. Familjenämnden har sedan tidigare 
beslutat om att nämnden önskar uppförande av ny f-6 skola i stället för omfattande 
renovering av innevarande Lindesborgsskolan. Uppförande av ny f-6 skola skapar 
därigenom behov av beslut för placering av densamma. 

Förvaltningen har inte rangordnat eller på annat sätt prioriterat de olika 
placeringsförslagen i rapporten. Beslutet om placering av ny f-6 skola är ett 
strategiskt beslut som påverkar under en lång tidshorisont där frågor av mer 
övergripande karaktär i högsta grad är närvarande. Förvaltningen vill dock lyfta 
vikten av att skapa möjligheter för framtida rådighet avseende tillkommande behov 
utöver en f-6 skola, exempelvis förskola eller andra kommunala verksamhetslokaler. 
Två av de föreslagna alternativen kan rymma ”mer än en f-6 skola” i framtiden. 
Något som bör tas i beaktande vid detaljplanearbete/beslut om detaljplan. 

Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet om placering av ny f-6 skola innebär i sig inga ekonomiska konsekvenser. 
Ett uppförande av densamma innebär ett stort ekonomiskt åtagande vilket är 
svårbedömt i dagsläget. Vid ett val av placering på nuvarande Lindesborgsskolan 
tillkommer uppskattningsvis kostnader om cirka 20 miljoner för tillfälliga 
evakueringslokaler (paviljonger). Dock är denna kostnad mycket 
svårbedömd/svårprognosticerad.  
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 Familjenämndens utbildningsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
11 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 37 forts. 

Barnperspektivet 
Genomtänkta, attraktiva skollokaler med stimulerande utemiljöer är en satsning för 
Tomelillas barn och elever. 

Miljöperspektivet 
De olika placeringsförslagen har olika miljöaspekter, åkermark som kan komma att 
tas i anspråk, hur påverkas framtida transporter till och från den nya f-6 skolan, etc? 

Uppföljning 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar att ny f-6 skola i Tomelilla tätort ska byggas enligt förslag 
xyz. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, skolchef Johan Holmqvist, handlingsid: Fn 2022.2279. 

Utredning lokalisering av ny f-6 skola i Tomelilla tätort, handlingsid: Fn 2022.2261. 

Tidigare behandling 
Fn § 12/2022: 

Familjenämnden beslutar välja alternativet nybyggnation av F-6 skola och uppdrar 
förvaltningen att ta fram underlag för en sådan. 

Fn § 41/2022: 

Familjenämnden beslutar godkänna informationen och lägger densamma till 
handlingarna. 

Fn § 57/2022: 

Familjenämnden beslutar godkänna informationen och lägger densamma till 
handlingarna. 

Fn § 71/2022: 

Familjenämnden beslutar godkänna informationen och lägger densamma till 
handlingarna. 
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 Familjenämndens utbildningsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
11 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 37 forts. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Per-Olof Örnsved (SD) yrkar att ärendet lämnas till familjenämnden utan förslag till 
beslut. 

Beslutsgång 
Efter ställd proposition finner ordföranden att familjenämndens utbildningsutskott 
beslutar enligt Per-Olof Örnsveds (SD) yrkande. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Familjenämnden 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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Utredning – Placering av ny f-6 skola, Tomelilla tätort 

 

Bakgrund 
Familjenämnden har i omgångar utrett sin skolorganisation främst gällande tätortsskolorna, 
Kastanjeskolan, Byavångsskolan och Lindesborgsskolan. Behov av utredningar har föranletts av såväl 
tekniska faktorer, skolbyggnadernas status och pedagogiska faktorer, hur att höja måluppfyllelsen. 
Under årens lopp har olika alternativ lyfts för hur att organisera skolverksamheten och därigenom 
också hur att gå vidare med eventuella nybyggnationer alternativt renoveringar och tillbyggnader. 
Förvaltningen fick i uppdrag 2019 att utreda en framtida skolorganisation, FN 2019/32. 
Förvaltningen återkom med en rapport, handlingsid 2020.45, där förvaltningen föreslår en 
skolorganisation i tätorten med en 7-9 skola och två f-6 skolor. 

 

Föreslagen skolorganisation beslutas av familjenämnden, FN 2020 § 27 och förvaltningen fick i 
uppdrag att arbeta vidare med lokalfrågan. Som en följd av skolorganisationsbeslutet fattades beslut i 
fullmäktige att avsätta medel i investeringsbudgeten 2021 för undersökning av Lindesborgsskolans 
tekniska status. Denna undersökning, handlingsid FN 2022. 199, genomfördes under det första 
kvartalet 2021 och redovisades för familjenämnden våren 2021. 

 

Förvaltningen återkom med en lokalutredning, FN 2021. 4047, baserad på vägvalsfrågor i 
undersökning ovan, FN 2022.199, det vill säga renovera eller bygga nytt? I förvaltningens 
lokalutredning föreslogs att ny f-6 skola byggs i stället för renovering och eventuell tillbyggnad. 
Familjenämnden beslutade i linje med förvaltningens förslag på nämndssammanträdet 28/1–2022, 
FN 2022 § 12, att ny f-6 skola ska uppföras. Under våren 2022 arbetade förvaltningen vidare med att 
ta fram olika förslag för placering av ny f-6 skola. I arbetsgruppen från förvaltningen ingick 
tjänstepersoner från näringslivs och exploateringsavdelningen, samhällsbyggnad, bygglov samt barn-
och utbildning. Familjenämnden fick en genomgång av de olika lokaliseringsförslagen på 
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nämndsmötet den 10/6–2022 och rapporten, FN 2022.1772 delgavs nämnden. En rapport med 
initialt fyra olika förslag på placering av ny f-6 skola. Kort innan nämndsmötet tillkom ett femte 
förslag, vilket förevisades för nämnden och komplettering kommer att ske av rapporten. 
Familjenämnden har att besluta om önskad lokalisering av ny f-6 skola under hösten 2022 för att 
lokalprocessen ska kunna fortsätta med fördjupade utredningar, projektering, eventuella planfrågor 
och slutligen upphandling av entreprenad. 

 

Förslag på placering av ny f-6 skola - bakgrundsfaktorer 
Nedan återgivna förslag på placering av ny f-6 skola bygger på olika ingångsvärden. Första 
ingångsvärdet för att hitta lämpliga förslag har naturligt varit att hitta fastigheter/tomter med 
tillräckligt stor markyta. Ytbehovet för en ny f-6 skola har uppskattats utifrån framtida elevprognoser, 
olika schabloner avseende klassrumsyta, friyta (”skolgård”), angöringsytor, parkeringsbehov mm. 
Uppskattningen av behövd tomtyta ligger på cirka 20 000 kvm. För närvarande använder sig 
Lindesborgsskolan av cirka 35 000 kvm men där utgörs cirka 22 500 kvm av allmän platsmark, 
friyta/rastyta tillgodoses med andra ord av annan mark än skoltomten. Det finns inte några fastslagna 
normer för ”hur stor en skola eller en skolgård ska vara”, schabloner som använts bygger på 
jämförelseobjekt och vedertagna uppskattningar. Nuvarande Lindesborgsskolan har dessutom en 
utformning där hälften av klassrummen är små i en jämförelse, mellan 45–47 kvm, vilket är en starkt 
begränsande faktor för hur många elever skolan kan ta emot. Vid en nybyggnad ska sådana 
begränsande faktorer undvikas. Genom att bygga en f-6 skola med klassrum som har högre kapacitet 
kommer framtida elevvolymsökningar att kunna hanteras.  

 

Förutom storleksparametrar har även en framtida f-6 skolas geografiska läge inverkat på 
placeringsförslagen – Var kommer Tomelilla att växa? Förvisso är Tomelilla tätort en förhållandevis 
liten tätort sett till geografisk utspridning, rimliga avstånd mellan skola och hem kan uppnås vid 
många placeringslösningar icke desto mindre är det en faktor att ta hänsyn till vid val av skoltomt. 

 

Andra faktorer som är avgörande för placeringen är sådant som väg till och från skolan, det vill säga, 
hur kommer en framtida trafiksituation se ut utifrån val av skolplacering. Hur kommer skolans 
omgivning att se ut avseende naturvärden kopplat till friytor etc. 
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Förslag på placering av ny f-6 skola – De fem alternativen 
I följande tabell redogörs för de fem alternativen avseende placeringar med kortfattade noteringar 
samt ett arbetsnamn för fortsatt användning i utredningen (kursiv text): 

 

Fastighetsnamn Geografiskt läge, 
beskrivning 

Storlek Planstatus Arbetsnamn i 
utredningen 

Vitsippan 1 samt 
allmän platsmark 
(”Arvids backe”) 

Nuvarande 
Lindesborgsskolan 

35 000 kvm 
varav allmän 
platsmark 12,555 
kvm 

Vitsippan 1 = 
planlagt som 
skoltomt 

Lindesborgsskolan 

Folkets park 3 och 
del av Tomelilla 
237:84 

Folkets park och 
Välaparken 

24 000 kvm Krävs ny 
detaljplan 

Folkets park 

Trollsländan 1, 
Tomelilla 10:179, 
10:276 samt del av 
10:239 

Nuvarande Annexet 42 000 kvm 
varav 

”Annexet” 
13 500 kvm  

”Annexet” = 
planenligt övriga 
delar kräver 
ny/förändrad 
detaljplan 

Annexet 

Benestad 18:2, 19:2 
och del av 19:8 

Åkermark i direkt 
anslutning till 
tätortens sydvästra 
del 

83 000 kvm Kräver ny 
detaljplan ej 
planlagt 

Benestad 

Ullstorp 9:3 och del 
av Ullstorp 127:1 

Ullstorp vid 
naturreservatet 
Skogsbacken 

18 000 kvm Krävs ny 
detaljplan, ej 
planlagt 

Ullstorp 
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Utvärdering av de olika alternativen 
I det följande kommer de olika förslagen att belysas utifrån olika parametrar såsom planenlighet, 
strategiskt läge, natur-/och miljövärden samt övriga faktorer. Urvalsproblematik och beslutsprocessen 
kommer också att belysas/problematiseras. 

 
Planenlighet: 
Alternativ där så att säga planenlighet för den blivande skoltomten föreligger, det vill säga att 
detaljplanen medger byggnation av skola, är till gagn för en snabbare process. Beslutet att placera 
uppföra en skola behöver inte invänta nya eller förändrade detaljplaner. Ett planförfarande tar 
normalt ett par år och kan fördröjas genom exempelvis överklagande och/eller prövningar av andra 
myndigheter. Endast två av de fem uppgivna förslagen medger uppförande av skola enligt detaljplan, 
förslagen Annexet respektive Lindesborgsskolan. Det är dock viktigt att betona att detaljplanen för dessa 
två alternativ är behäftat med viss osäkerhet. Uppskattade 20 000 kvm tomtyta täcks inte av gällande 
detaljplaner. Vad gäller alternativet Lindesborgsskolan löses detta i dag genom anspråkstagande av 
allmän platsmark. Ett anspråkstagande som så att säga löser behovet av friyta. Fråga om det är 
gångbart att lösa behovet av friyta med allmän platsmark kommer att resas i samband med 
bygglovsansökan.  

 

Förslaget Annexets skoltomt är i princip lika begränsat som Lindesborgsskolan avseende kvm och här 
krävs sannolikt detaljplanearbete på grund av tillkommande markbehov. De övriga tre alternativen 
saknar i dagsläget detaljplaner som medger skolbyggnad. Antingen för att detaljplanen uppger något 
annat, Folkets park, eller att det inte föreligger någon detaljplan, Benestad och Ullstorp.  

 
Strategiskt läge: 
Skolor, äldreboende, förskolor, det vill säga lokaler för kärnverksamhet byggs för lång tid. Vid 
uppförande av nya offentliga byggnader är ett starkt incitament att dessa är i bruk under ett långt 
tidsperspektiv. Såväl hållbarhet, miljöhänsyn och ekonomiska faktorer över tid skapar starka 
incitament för byggnader med lång livslängd. Vid val av placering av en framtida skola så leder detta 
till krav på strategisk höjd för placeringsval. Var placeras en skola för att bästa sätt gagna 
kommunnyttan/medborganyttan om 10, 20, 50, 75 år? Var förmodas Tomelilla kommun växa? Kan 
placeringen i sig påverka denna tillväxt? Vilka utmaningar ser vi i dag som kan accelereras vid val av 
placering respektive minskas vid ett sådant val? Givet den långa tidshorisonten, upp till 75-år eller mer 
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så är det givetvis svårt att prognosticera utfallet med högre säkerhet. En kombination av vilka 
korta/medellånga utmaningar vi vill möta med placeringen samt en uppskattning om det långa 
tidsperspektivet är förmodligen det mest framgångsrika angreppssättet? Inledningsvis är det också på 
sin plats att ånyo betona att Tomelilla tätort inte, i skrivande stund, är ett vidsträckt geografiskt 
område. Det som i dag kan uppfattas som perifera lägen ligger redan nu inom geografiskt överkomliga 
avstånd. 

 

Med detta konstaterat så kan två av de föreliggande förslagen så att säga vara mer centralt belägna, 
Lindesborgsskolan och Folkets park. Övriga förslag ligger i mer i ytterkanten av innevarande 
tätortsbebyggelse. Vi ser i dag utmaningar vad gäller befintliga Lindesborgsskolan vad gäller trafik till 
och från skolan främst avseende föräldrar som hämtar och lämnar barn. Alternativen Lindesborgsskolan 
och Folkets park får ses som två alternativ som ökar trafiktillströmningen i rusningstrafik i de 
centralare delarna av Tomelilla tätort. Tydligast syns detta på den inledande bilden av rapporten, FN 
2022.1772, där de övriga tre förslagen är placerade utanför men i direkt anslutning till en visuell 
”centrumring” av större gator/vägar. Ett önskat framtida scenario är ju att gång- och cykeltrafik till 
och från skolor är i ökande i stället för biltransporter. Vi har dock anledning att tro att somligt av 
transporter till och från våra skolbyggnader kommer att kvarstå under överskådlig tid, skolskjutsar, 
personaltransporter, varuleveranser etc.  

 

Alternativen, Annexet, Benestad och Ullstorp ligger utanför tätortens direkta centrum och kan utgöra 
framtida centrumkärnor för utbyggnad. Som vi förstått av översiktsplan och liggande detaljplaner 
beräknas Tomelilla växa i västlig-/sydvästlig riktning med företrädesvis bostadsbebyggelse. 
Alternativen Annexet respektive Benestad kan komma att hamna i ett mer centralt läge i ett längre 
perspektiv. Skulle något av dessa två alternativ väljas kan hänsyn tas till framtida trafiksituation vid 
fortsatt planerad samhällsutbyggnad. Det enda alternativet på östra sidan av Tomelilla tätort är 
Ullstorp. Placeringsläget för Ullstorp medger en omedelbar gynnsam lösning ur biltrafikantperspektiv 
med möjligheter för goda gång-/cykelförbindelser mot Tomelilla centrum och vidare västerut. 

 

Utöver den geografiska placeringen av alternativen är också fastigheternas möjligheter att understödja 
annan planering en strategisk fråga av vikt. Kan ytor i närheten av den framtida f-6 skolan användas 
till offentlig service. Utifrån de förslag som presenterats i föreliggande utredning kan två av 
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alternativen, Annexet respektive Benestad rymma mer än skollokal med friyta, exempelvis utgöra möjlig 
lokalisering för förskola, LSS-verksamhet eller annat. Vid ett val av endera Annexet eller Benestad bör 
arbete med ny detaljplan inkludera framtida möjligheter till ökad användning och markreservering för 
annan offentlig service. De tre övriga alternativen kommer rimligtvis inte ”rymma mer än en skola”  

Natur-/och miljövärden: 
För val av placering av ny f-6 skola aktualiseras frågor kopplade till natur- och miljövärden. Frågor 
som har kopplingar till både hållbarhet som pedagogik och rekreation. Ett placeringsval avgör hur den 
omgivande miljön ser ut och vilka möjligheter som gives, initialt och på lite längre sikt. Samtliga 
placeringsförslag utom Benestad medför en i princip uppväxt omgivande miljö från det att skolan 
byggts färdig. För samtliga placeringsval måste det dock skapas åldersadekvata rast-/friytemiljöer på 
skolfastigheten. Närheten till naturskön omgivning är särskilt framträdande för alternativen Ullstorp 
och Folkets park, vilka har mycket trevliga, gröna och uppväxta omgivande miljöer. Ullstorp gränsar till 
naturreservatet Skogsbacken och Folkets park utgörs som hörs av parkmiljö. Även alternativet Annexet 
har uppväxt naturmiljö i närområdet, ”Arboretet”. Lindesborgsskolan i sin tur gränsar som tidigare 
nämnts mot allmänningen Arvids backe. 

Det enda alternativ som i dagsläget saknar omgivande, uppväxt naturmiljö är Benestad vilket är 
åkermark för närvarande. Ett val av Benestad som placering för en ny f-6 skola skulle ställa större 
krav på markplanering och skapande av angränsande utemiljö. Detta kan också ses som en möjlighet 
att skapa nya naturvärden för tätorten, där naturliga lekmiljöer med hållbarhetsfokus är drivande för 
planeringen. Ett ambitiöst program för utemiljön och omgivningar för alternativet Benestad bedöms 
vara extra viktigt då det är fråga om åkermark. Tomelilla kommun är som geografiskt område känt för 
sina naturvärden, något som bland annat framgår av vår vision. Visionen kan drivas/vårdas utifrån val 
av lokalisering för ny f-6 skola och bör kunna speglas utifrån lokaliseringsval och åtgärder som följer 
av detta val. 

 

Övriga faktorer: 
Utöver de mer strategiska frågeställningarna ovan tillkommer det en mängd praktiska övervägande i 
samband med var en framtida f-6 skola placeras. Givet att de strategiska frågeställningarna bör 
dominera utgångspunkten för val så måste vissa mer kortsiktiga utmaningar/problemställningar lyftas. 
Kan man utifrån ett strategiskt val grundat på tidigare redovisade faktorer även lösa mer akuta och 
praktiska frågeställningar? Det är svårt att lyfta gemensamma praktiska och mer kortsiktiga 
frågeställningar för de olika placeringsförslagen. Nedan redovisas sådana som är kopplade till bara ett 
eller några placeringsförslag. För läsbarhetens skull redovisas de i punktform. Givetvis finns det frågor 
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som denna utredning inte omfattar. Punktlistan är inte uttömmande utan får ses som det inspel det är, 
kopplat till praktiska frågor. 

 

• Vad gör vi under byggtiden? – Denna frågeställning dyker främst upp vid ett val av 
Lindesborgsalternativet. En byggprocess, från det att själva byggandet startar, tar upp mot två år  
och ersättningslokaler för cirka 330 elever och 40 personal måste tillskapas. Utöver 
olägenheten detta medför, ”dubbla flyttar”/”leva i kappsäck” så innebär det en utökad 
investering/drift under byggperioden. Vidare måste lämplig och säker etablering av tillfälliga 
skollokaler hittas och etableras innan rivning och nybyggnation kan äga rum.  
 
 

• Kan vi lösa andra lokalutmaningar med placeringen av en ny f-6 skola? Denna fråga kommer att 
återuppstå under avsnittet, tillvägagångssätt för beslut, det pragmatiska anslaget. Vid varje 
större byggprojekt kommer det till funderingar som, nu när vi ska bygga så kan vi väl också 
inkludera, x eller varför inte y? Den ursprungliga tanken med nybyggnationen förskjuts i takt 
med att byggprojektet tenderar att växa. Grundfrågeställningen är en ny f-6 skola vilket bör 
hållas i minne inte tappas bort. Val av placering ska först och främst utgå från denna 
grundfrågeställning. Var placeras lämpligast en ny f-6 skola? Den mest framträdande 
lokalutmaningen utöver uppförande av ny f-6 skola torde vara skolbyggnaden Annexet. En 
byggnad av dålig teknisk status med eftersatt underhåll ”i väntan på” beslut. Skulle en ny f-6 
skola placeras på alternativet Annexet vidtar en annan process före projektering och 
byggnation av ny f-6 skola. En projektering, till- eller nybyggnation för praktisk/estetiska salar 
för Kastanjeskolan. Vidare måste nya lokaliteter skapas/införskaffas för LSS-verksamheten 
som i dag utnyttjar delar av Annexet. Det råder ingen tvekan om att lokalen Annexet inom en 
mycket kort tidsrymd måste ersättas av andra lokaler/lokallösningar. Enligt vårt förmenande 
är detta dock en faktor vid sidan av beslut om placering av ny f-6 skola.   
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Tillvägagångssätt – beslut: 
Försättsbladet till denna utredning har en devis, ”Quot capita, tot sententiae”. Fritt översatt från latin 
kan den uttryckas på svenska som ”så många individer, så många åsikter”. Frågor av strategisk natur 
som, Var ska vi placera en ny f-6 skola, eller liknade, är samtidigt både lätta och svåra. Det är beslut 
som så att säga inte har något facit och där framtiden kommer att leverera svar. Svaret på frågan om 
placering kommer i sig att kunna påverka framtiden, det är ett mycket strategiskt beslut.  
 
Det till synes enklaste sättet att närma sig frågan är kanske med ett pragmatiskt angreppssätt, var har 
vi plats, vad mer kan vi tänka oss lösa med val av placering? Det pragmatiska angreppssättet passar 
bra för frågeställningar av mer taktisk karaktär, det vill säga har en kortare tidshorisont. Strategiska 
frågor bör grundas i andra angreppssätt. För att inte falla i ”den pragmatiska fällan” vid strategiska 
beslut bör man vid beslutsprocessen hålla fast vid ett antal strategiska principer och 
grundfrågeställningen, var placeras en ny f-6 skola? Det är viktigt att försöka hålla dagens och 
morgondagens (korta perspektivet) borta och återknyta processen till de strategiska vägvalen. 
 
Alla beslut kännetecknas vidare av det som ibland i beslutssammanhang brukar benämnas brus inom 
forskningen. Brus kan enkelt beskrivas som skiftande preferenser mellan individer, individers 
skiftande inställning över tid. Brus finns både intrapersonellt och på systemnivå. För svaret på större 
strategiska frågor är det av vikt att försöka eliminera detta brus och få till en stringent beslutsprocess. 
En metod är att pröva alternativen mot fastslagna och överenskomna ingångsvärden. Alternativen 
prövas förslagsvis individuellt gentemot de olika ingångsvärdena. Jämförelser mellan alternativen är 
slutligen den sista delen som används och då bara om flera av alternativen så att säga ”klarat av 
prövningen mot ingångsvärden”. Det finns även metoder med individuella viktningar och 
sammantagna viktningar mot uppställda ingångsvärden som kan användas. Det viktiga är att försöka i 
någon mån formalisera beslutsprocessen så att vi inte hamnar i ”Quot capita, tot sententiae”. 
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 Familjenämndens utbildningsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
11 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

Fnuu § 35 Dnr FN 2022/58 

Svar på motion - Naturskola i Tomelilla 
kommun 

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

Ärendebeskrivning 
Socialdemokraterna genom Kristin Skoog har lämnat in en motion med innebörden 
att Tomelilla kommun tar initiativ till samarbete med Naturskoleföreningen och 
lokala naturföreningar för att starta en naturskola. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
har remitterat motionen till förvaltningen och därefter till familjenämnden för 
yttrande. 

 

Sedan ett antal år tillbaka arbetar Brösarps skola utifrån Ur och skurpedagogik (i 
samarbete med friluftsfrämjandet). Brösarps skola är den enda kommunala skolan i 
landet som är en certifierad ” I Ur och skur skola”. 2018 planerades för ytterligare 
satsningar i linje med ”I Ur och Skur”, inriktning med miljö och natur som 
fokusområde och en projektplan för detta skrevs fram under 2018. De lokala 
förutsättningarna i Brösarp med en enastående natur direkt i anslutning till förskola 
och skola, aktiva och intresserade samarbetspartners i närområdet samt plattformen i 
form av medlemskap i ” I Ur och skurorganisationen” gör Brösarp till en mycket 
passande plats för satsningar gällande miljö och naturområden. Från det att 
projektplanen skrevs fram 2018 har investeringar gjorts av Tomelilla kommun för att 
förverkliga planen. Under 20/21 byggdes en paviljong för uteverksamheten 
(förskolan). Under 2022 investeras det i uteklassrum och odlingsbäddar. Slutligen så 
har familjenämnden framfört investeringsbehov gällande 2023 för ett växthus. När 
väl växthuset är på plats kommer samtliga investeringar som ingick i projektplanen 
från 2018 att vara på plats förutom ett utekök, vilket förhoppningsvis kommer att 
kunna finansieras i förlängningen. Det finns flera syften och mål med satsningen. 
Initialt när projektplanen togs fram handlade det till delar om att öka Brösarps 
attraktivitet för barnfamiljer samt att stärka samarbetet med externa lokala aktörer. 
Allt sedan tankarna om ett center för natur, miljö, odling och hållbarhet startade har 
möjligheten för övriga skolor att komma till Brösarp funnits med.  
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 Familjenämndens utbildningsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
11 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 35 forts. 

Med ovanstående odlings-och naturcenter i Brösarp menar vi att det som kan ges i 
Brösarp framgent är av ett större mervärde än en naturskola. Utöver att förlägga 
undervisningen till naturområden (Brösarps backar och Vantalängan) kommer det 
ges tydliga och konkreta möjligheter för barnen/eleverna att se hur odling, hållbarhet 
och miljöhänsyn kan samverka.  

Ekonomiska konsekvenser 
Investeringarna kopplade till uteklassrum, odlingsbäddar och växthus 
uppgår/kommer att uppgå till drygt en miljon kronor, vilket även innebär ökade 
driftskostnader framöver (kapitaltjänstkostnader). För att kunna utnyttja, driva och 
sprida konceptet till flera skolor kommer det också att krävas utökade personella 
resurser. 

Barnperspektivet 
En stimulerande lärmiljö med praktiska möjligheter till odling, undervisning ute och 
fördjupade kunskaper inom miljö och naturområdet är stimulerande och 
lustskapande för våra barn och elever. 

Miljöperspektivet 
Ett av projektets stora mål och syften hamnar inom ramen för att stärka kunskapen 
om hur vi på bästa sätt tar hand om vår miljö för kommande generationer.  

Uppföljning 
Följs upp i verksamhetsdialoger och skolans systematiska kvalitetsuppföljning 
(återrapporteras därigenom till familjenämnden). 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, skolchef Johan Holmqvist, handlingsid: Fn 2022.2277. 

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

Tidigare behandling 
Ksau § 93/2022: 
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 Familjenämndens utbildningsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
11 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 35 forts. 

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

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

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

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Familjenämnden 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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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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 Familjenämndens utbildningsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
11 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

Fnuu § 36 Dnr FN 2022/60 

Yttrande - Revisionens granskning av 
samverkan kring barn som far illa eller är 
i riskzonen 

Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till 
familjenämnden 
Familjenämnden beslutar svara revisionen enligt förvaltningens förslag till yttrande. 

Ärendebeskrivning 
KPMG har av Tomelilla kommuns revisorer fått i uppdrag att granska samverkan 
mellan förskola/grundskola och socialtjänst kring barn som far illa eller är i 
riskzonen. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2022.  

I deras slutliga rapport gällande ”Granskning av samverkan kring barn som far illa 
eller är i riskzonen” framgår följande av sammanfattningen: 

” Vår 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.    

Vi kan konstatera att det finns dokumenterade rutiner inom mottaget på 
socialtjänsten för att ta emot anmälningar från förskola/grundskola. Vidare bedömer 
vi även att det finns dokumenterade rutiner i förskola och grundskola för anmälan till 
socialtjänsten om barn som far illa eller riskerar att fara illa. Vi noterar att den 
dokumenterade rutinen för förskola och grundskola saknar väsentliga delar gällande 
anmälningsplikt och återkoppling kring anmälan. Vi bedömer därför att rutinen bör 
kompletteras.   

Vi bedömer fortsättningsvis att det inom mottaget finns arbetsrutiner som syftar till 
att säkerställa att samtliga inkomna orosanmälningar hanteras i tid och bedömer att 
rutinen är känd hos handläggare på mottaget. Vi konstaterar 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.  
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 Familjenämndens utbildningsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
11 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 36 forts. 

Vidare gör vi bedömningen att det finns arbetsrutiner i förskolan och grundskolan 
för att hantera anmälan till socialtjänsten om barn som far illa eller riskerar att fara 
illa. Anmälan i verksamhetssystemet Prorenata utgör den huvudsakliga rutinen för 
orosanmälningar inom skolverksamheten. Förskolor i fristående regi har inte tillgång 
till verksamhetssystemet Prorenata och anmäler främst via en blankett på 
kommunens hemsida. Vi gör bedömningen att det genomförs informationsinsatser 
avseende anmälningsplikten riktade till medarbetare vid nyanställning inom förskole- 
och grundskoleverksamheten. Vi kan inte uttala oss kring huruvida rutinen är känd 
bland samtliga medarbetare inom skolverksamheten i kommunen.  

Vi gör bedömningen att det i huvudsak finns en samsyn mellan 
förskolan/grundskolan och socialtjänsten om den samverkan som ska ske om barn 
far illa eller riskerar att fara illa. Genom internkontrollen för 2021 har 
verksamheterna identifierat riskerna med nuvarande samverkan och planerat åtgärder 
för samverkan under 2022. Bland annat kommer socialtjänsten att genomföra 
informationsinsatser hos förskola/grundskola om anmälningsplikt och orosanmälan 
under 2022, vilket vi bedömer som positivt.  

Uppföljning och utvärdering av samverkan sker genom den ordinarie processen för 
intern kontroll och gemensamma nämndsmål. Utöver detta samverkar socialtjänsten 
och förskola/grundskola i gemensamma projekt och enskilda individärenden. Vår 
bedömning är att det vid tillfället för granskningen inte finns några formella forum 
för samverkan kring hantering eller uppföljning av orosanmälningar och att 
samverkan kan fortsatt utvecklas.  

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi familjenämnden att:   

― Tillse att skolverksamhetens dokumenterade rutin för anmälan om oro gällande 
barn och unga förtydligas gällande exempelvis information om anmälningsplikt och 
återkoppling kring anmälan.  

― Säkerställa att förhandsbedömning och utredning av SoL-ärenden gällande barn 
och unga genomförs inom den lagstadgade tiden om 14 respektive 120 dagar.   

― Verka för att regelbundna utbildningsinsatser gällande anmälningsplikten och 
hanteringen av orosanmälningar genomförs inom skolverksamheten.   

― Tillse att samverkan mellan individ- och familjeomsorgen och skolverksamheten 
avseende hanteringen av orosanmälningar formaliseras och löpande utvärderas och 
utvecklas.” 

 

Förvaltningen avger, genom socialchef Camilla Andersson och biträdande skolchef 
Ulrika Ahrlin, följande yttrande gällande familjenämnden: 
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 Familjenämndens utbildningsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
11 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 36 forts. 

Förvaltningen konstaterar att revisorerna har gett familjenämnden följande 
rekommendationer i sin granskning av samverkan kring barn som far illa eller är i 
riskzonen och redovisar efter varje rekommendation vilka åtgärder som kommer att 
vidtas: 

― Tillse att skolverksamhetens dokumenterade rutin för anmälan om oro gällande barn och unga 
förtydligas gällande exempelvis information om anmälningsplikt och återkoppling kring anmälan.  
 

Komplettera skolverksamhetens rutin i Prorenata med information om 
anmälningsplikt samt efter samverkan med socialtjänsten lägga till hur återkoppling 
kring anmälan sker i rutinen.  

 

Klart 15 oktober 2022 

 
― Säkerställa att förhandsbedömning och utredning av SoL-ärenden gällande barn och unga 
genomförs inom den lagstadgade tiden om 14 respektive 120 dagar.   
 

Att förhandsbedömningen överstiger 14 dagar beror oftast på att familjen avböjer 
mötestiden som föreslås inom den lagstadgade tiden. Rutinen är reviderad och ett 
nytt arbetssätt är implementerat under våren. Det visualiserar 
förhandsbedömningarna för handläggare och enhetschef som i vissa fall kan besluta 
om att förlänga tiden för förhandsbedömningarna.  

Under våren har nya arbetssätt tagits fram för att minska utredningstiderna. 
Handläggarna arbetar med utredningsplaner för att säkerställa att utredningen berör 
relevanta områden för utredningen. Även andra kontrollfunktioner är framtagna som 
till exempel veckovisa samt månatliga uppföljningar gällande pågående utredningar, 
tydlig statistik för kontroll av tidsgränser och att verksamhetssystemet signalerar 
eventuella förseningar i utredningstiden. Under hösten påbörjas en revidering av 
rutiner och processer för att säkerställa att utredningen genomförs skyndsamt. Även 
fortsatt arbete med arbetsmiljön för att säkerställa arbetsbelastning, kompetens och 
behovet av stöd i arbetet.  

 

Klart 30 maj, 2023 

― Verka för att regelbundna utbildningsinsatser gällande anmälningsplikten och hanteringen av 
orosanmälningar genomförs inom skolverksamheten.   
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 Familjenämndens utbildningsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
11 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 36 forts. 

Regelbundna informationsinsatser sker på skolor och förskolor vid bland annat 
läsårsstart. Vidare kommer socialsekreterare för avsikt att under 2022/2023 komma 
ut till samtliga enheter för att skapa relationer och informera om bland annat 
anmälningsplikten. 

 

Klart 31 juli, 2023 

 
― Tillse att samverkan mellan individ- och familjeomsorgen och skolverksamheten avseende 
hanteringen av orosanmälningar formaliseras och löpande utvärderas och utvecklas. 
Genom den interna kontrollen 2021 har verksamheten identifierat risker med 
nuvarande samverkan mellan socialtjänst och skolverksamheten som sker i mindre 
omfattning. Efter detta har ett arbete startat för att stärka samverkan. Startskottet var 
en gemensam utvecklingsdag den 31 maj med enhetscheferna för Individ och familj 
samt förskolans och skolans rektorer. Efter denna har tre projekt inletts: 

 

• Närvaro på varandras arenor – skapa relationer och förståelse för varandras 
uppdrag. 

• Formaliserad samverkan – revidera och komplettera planer och rutiner. 

• Kommunikation mellan socialtjänst och skolverksamheten – återkoppling 
och sekretess. 

 

Detta är tänkt att starta höstterminen 2022 och vara klart i maj 2023, då nya projekt 
ska tas fram vid den återkommande gemensamma utvecklingsdagen. 

 

Mer generellt finns ytterligare planer för samverkan: 

• Hela barnet hela tiden - samverkan med privata aktörer för att hitta nya sätt 
att hjälpa barn i riskzon. 

• Genomförande av gemensamma utbildningsinsatser för vårdnadshavare (ett 
av familjenämndens mål 2022 och 2023). 

• Familjecentralens arbete – gemensamt åtagande för att upptäcka och hjälpa 
familjer i ett tidigt skede (familjenämndens beslut om start av familjecentral). 
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 Familjenämndens utbildningsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
11 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 36 forts. 

Sammanfattningsvis är vår bedömning att planerade åtgärder kommer att uppfylla 
revisionens rekommendationer. 

 

Per-Olof Örnsved (SD) anser att denna fråga bör följas upp årligen och anser att den 
därför bör ligga i årshjulet för familjenämnden. 

Ekonomiska konsekvenser 
Barn som far illa riskerar att innebära stora ekonomiska kostnader för samhället i 
förlängningen, till exempel behov av ytterligare studietid, socialbidrag, hälsovård eller 
vård av kriminalvård. 

Barnperspektivet 
Barn som far illa utan att samhället ingriper riskerar ha sämre generella 
livsmöjligheter och bli utsatt för mänskligt lidande i olika former.  

Miljöperspektivet 
Inga konsekvenser vad förvaltningen kan se. 

Uppföljning 
Verksamheten följer kontinuerligt upp samverkansarbetet mellan skola och 
socialtjänst. Någon särskild uppföljning på yttrandet till revisionen görs inte. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar svara revisionen enligt förvaltningens förslag till yttrande. 

Beslutsunderlag 
Förslag till yttrande - revisionens granskning av samverkan kring barn som far illa 
eller är i riskzonen, socialchef Camilla Andersson och biträdande skolchef Ulrika 
Ahrlin, handlingsid: Fn 2022.2278. 

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

Missivskrivelse – granskning av samverkan kring barn som far illa eller är i riskzonen 
handlingsid: Fn 2022.1689. 

Slutlig rapport – granskning av samverkan kring barn som far illa eller är i riskzonen 
handlingsid: Fn 2022.1690. 
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 Familjenämndens utbildningsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
11 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 36 forts. 

Tidigare behandling 
Rev § 28/2022: 

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. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Familjenämnden 

Revisionens sekreterare Olof Hammar 

Socialchef Camilla Andersson 

Skolchef Johan Holmqvist 
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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. 
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 Revisorerna 
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MISSIV
Revisorerna

Till:
Familjenämnden 

För kännedom:
Kommunfullmäktige

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

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

Vår 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 vi 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 då 
det syvende och sist handlar om barn och unga som riskerar att fara illa.

Revisorerna behandlade bifogad revisionsrapport vid sitt sammanträde 2022-05-17 och beslutade att 
översända rapporten till familjenämnden för yttrande samt till kommunfullmäktige för kännedom. 
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, olof.hammar@tomelilla.se.

2022-05-17

Ulla-Christina Lindberg
Ordförande revisorerna 
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1 Sammanfattning 
KPMG har av Tomelilla kommuns revisorer fått i uppdrag att granska samverkan 
mellan förskola/grundskola och socialtjänst kring barn som far illa eller är i riskzonen. 
Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2022. 
Vår 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.   
Vi kan konstatera att det finns dokumenterade rutiner inom mottaget på socialtjänsten 
för att ta emot anmälningar från förskola/grundskola. Vidare bedömer vi även att det 
finns dokumenterade rutiner i förskola och grundskola för anmälan till socialtjänsten om 
barn som far illa eller riskerar att fara illa. Vi noterar att den dokumenterade rutinen för 
förskola och grundskola saknar väsentliga delar gällande anmälningsplikt och 
återkoppling kring anmälan. Vi bedömer därför att rutinen bör kompletteras.  
Vi bedömer fortsättningsvis att det inom mottaget finns arbetsrutiner som syftar till att 
säkerställa att samtliga inkomna orosanmälningar hanteras i tid och bedömer att 
rutinen är känd hos handläggare på mottaget. Vi konstaterar 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. 
Vidare gör vi bedömningen att det finns arbetsrutiner i förskolan och grundskolan för att 
hantera anmälan till socialtjänsten om barn som far illa eller riskerar att fara illa. 
Anmälan i verksamhetssystemet Prorenata utgör den huvudsakliga rutinen för 
orosanmälningar inom skolverksamheten. Förskolor i fristående regi har inte tillgång till 
verksamhetssystemet Prorenata och anmäler främst via en blankett på kommunens 
hemsida. Vi gör bedömningen att det genomförs informationsinsatser avseende 
anmälningsplikten riktade till medarbetare vid nyanställning inom förskole- och 
grundskoleverksamheten. Vi kan inte uttala oss kring huruvida rutinen är känd bland 
samtliga medarbetare inom skolverksamheten i kommunen. 
Vi gör bedömningen att det i huvudsak finns en samsyn mellan förskolan/grundskolan 
och socialtjänsten om den samverkan som ska ske om barn far illa eller riskerar att fara 
illa. Genom internkontrollen för 2021 har verksamheterna identifierat riskerna med 
nuvarande samverkan och planerat åtgärder för samverkan under 2022. Bland annat 
kommer socialtjänsten att genomföra informationsinsatser hos förskola/grundskola om 
anmälningsplikt och orosanmälan under 2022, vilket vi bedömer som positivt. 
Uppföljning och utvärdering av samverkan sker genom den ordinarie processen för 
intern kontroll och gemensamma nämndsmål. Utöver detta samverkar socialtjänsten 
och förskola/grundskola i gemensamma projekt och enskilda individärenden. Vår 
bedömning är att det vid tillfället för granskningen inte finns några formella forum för 
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samverkan kring hantering eller uppföljning av orosanmälningar och att samverkan kan 
fortsatt utvecklas. 
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi familjenämnden att:  
― Tillse att skolverksamhetens dokumenterade rutin för anmälan om oro gällande 

barn och unga förtydligas gällande exempelvis information om anmälningsplikt och 
återkoppling kring anmälan. 

― Säkerställa att förhandsbedömning och utredning av SoL-ärenden gällande barn 
och unga genomförs inom den lagstadgade tiden om 14 respektive 120 dagar.  

― Verka för att regelbundna utbildningsinsatser gällande anmälningsplikten och 
hanteringen av orosanmälningar genomförs inom skolverksamheten.  

― Tillse att samverkan mellan individ- och familjeomsorgen och skolverksamheten 
avseende hanteringen av orosanmälningar formaliseras och löpande utvärderas 
och utvecklas.  
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2 Bakgrund 
KPMG har av Tomelilla kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska att 
samverkan mellan förskola/grundskola och socialtjänst kring barn som far illa eller är i 
riskzonen. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2022. 
Den som arbetar i en myndighet som berör barn och unga eller i sitt yrke kommer i 
kontakt med barn eller unga ska genast anmäla till socialnämnden om han eller hon 
misstänker att ett barn eller ung person far illa eller riskerar att fara illa. Samma 
skyldighet gäller även den som arbetar inom privat verksamhet som berör barn och 
unga samt personal inom vård och omsorg. 
Därför är det av största vikt att det finns ett fungerande samarbete mellan aktörer som 
socialtjänst, skola, flyktingmottagning med flera, för att kommunens sociala insatser 
ska fungera. 
Det är av stor betydelse att tidigt upptäcka barn i riskzonen. Socialtjänstlagen och 
skollagen är tydliga i att det finns en skyldighet att samverka kring frågor som rör barn i 
riskzonen. 

2.1 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 
Syftet med granskningen är att bedöma om det finns en ändamålsenlig samverkan 
mellan förskola/grundskola och socialtjänst när det gäller anmälningar av barn som far 
illa eller riskerar att fara illa. 
Granskningen besvarar följande revisionsfrågor: 
― Finns rutiner i förskolan och grundskolan för anmälan till socialtjänsten om barn 

som far illa eller riskerar att fara illa? 
― Finns rutiner hos socialtjänsten för att ta emot anmälningar från skolan? 
― Är rutinerna kommunicerade och kända hos personalen inom 

förskolan/grundskolan respektive socialtjänsten? 
― Finns det en samsyn mellan förskolan/grundskolan och socialtjänsten om den 

samverkan som ska ske om barn som far illa eller riskerar att fara illa? 
― Sker uppföljning och utvärdering av samverkan? 

Granskningen avser familjenämnden. Granskningen avgränsas till att belysa 
samverkan mellan förskola/grundskola och socialtjänst avseende rutiner för anmälan 
av barn som far illa eller riskerar att fara illa. 

2.2 Revisionskriterier 
I granskningen utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av: 
― kommunallagen (2017:725) 6 kap. 6 § 
― skollagen (2010:800) 2 kap. 25–28 §§ och 29 kap. 13 § 
― socialtjänstlagen (2001:453) 14 kap. 1 § 
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― tillämpbara interna regelverk, policyer och beslut 

2.3 Metod 
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier av dokumenterade rutiner. 
Intervjuer har även genomförts med socialchef, handläggare för mottag, biträdande 
skolchef och chef för elevhälsan. 
Rapporten är faktakontrollerad av samtliga intervjuade. 

2.4 Lagstiftning  

2.4.1 Socialtjänstlagen 

2.4.1.1 Anmälningsplikt enligt 14 kap. 1 § SoL 
För att socialnämnden ska kunna fullgöra sin uppgift att förebygga, erbjuda 
stödinsatser eller vidta åtgärder till barns skydd behöver nämnden få kännedom om 
barn som far illa eller misstänks fara illa. 
Därför är vissa myndigheter och yrkesverksamma enligt 14 kap. 1 § SoL skyldiga att 
anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker 
att ett barn far illa. För andra är det en rekommendation att anmäla som följer av 14 
kap. 1 c § SoL. 
Anmälningsskyldiga är bland annat myndigheter vars verksamhet berör barn och 
ungdom (förskola, skola m.fl.), myndigheter inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten 
och kriminalvården och anställda inom sådana myndigheter. Även de som är 
verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet och fullgör uppgifter som 
berör barn och unga eller inom annan sådan verksamhet inom hälso- och sjukvården 
eller på socialtjänstens område omfattas av anmälningsskyldigheten. 
För de som inte omfattas av skyldigheten att anmäla gäller en rekommendation att 
anmäla i motsvarande situation. Enligt denna bestämmelse bör var och en som får 
kännedom om eller misstänker att ett barn far illa anmäla detta till socialnämnden. 

2.4.1.2 Handläggning av ärenden enligt 11 kap. 1 § SoL  
I 11 kap. 1 § SoL framgår att socialnämnden utan dröjsmål ska inleda utredning av vad 
som genom ansökan, anmälan eller på annat sätt har kommit till nämndens kännedom 
och som kan föranleda någon åtgärd av nämnden. När en anmälan enligt 1 § rör barn 
eller unga ska socialnämnden genast göra en bedömning av om barnet eller den unge 
är i behov av omedelbart skydd (skyddsbedömning).  
Beslut att inleda eller inte inleda utredning ska, om det inte finns synnerliga skäl, fattas 
inom fjorton dagar efter det att anmälan har kommit in. Ett sådant beslut behöver dock 
inte fattas om det redan pågår en utredning om det barn eller den unge som anmälan 
avser. 
Vid beslut om utredning ska utredningen enligt 11 kap. 2 § SoL bedrivas skyndsamt 
och vara slutförd senast inom fyra månader. 
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Figur 1. Flödesschema över hur anmälningar ska tas emot och utredas1 
 

Anmälan kommer in Skyddsbedömning
Akut behov av skydd?

Förhandsbedömning
Utreda behov?

Utredning
Behov av insats? Beslut om insats

4 månader1 dag

14 dagar  

2.4.1.3 Samverkan om barn som riskerar att fara illa 
Socialnämnden eller motsvarande ska i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att 
fara illa samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs. Nämnden 
ska aktivt verka för att samverkan kommer till stånd. 
I 3 kap. 5 § SoL finns en generell bestämmelse om samverkan. Av den framgår att 
socialnämnden vid behov ska utforma och genomföra insatser i samverkan med andra 
samhällsorgan och med organisationer och andra föreningar. 
I 5 kap. 1 a § SoL finns en bestämmelse om att socialnämnden ska samverka med 
samhällsorgan, organisationer och andra som berörs i frågor som rör barn som far illa 
eller riskerar att fara illa. Socialnämnden ska aktivt verka för att samverkan kommer till 
stånd enligt 5 kap. 1 a § SoL. Bestämmelsen innebär att socialnämnden har ett 
förstahandsansvar för att samverkan kommer till stånd. 
Samverkan ska ske kring alla barn som på ett eller annat sätt kan behöva insatser från 
socialnämndens sida, oavsett om ärendet rör barnmisshandel, ungdomar som 
missbrukar eller någon annan fråga. 
Med insatser menas här även insatser på övergripande nivåer, till exempel för att 
motverka missbruk och ungdomskriminalitet. Samverkan ska ske även på individnivå. 
Under en utredning bör nämndens ansvar för samverkan med andra huvudmän syfta 
till att dels få en god helhetsbild av barnets situation, dels samordna eventuella 
insatser. 
Motsvarande bestämmelser som 5 kap. 1 a § SoL finns för skolan i 29 kap. 13 § 
skollagen (2010:800). 

 
1 KPMGs egna illustration av flödesschema enligt SoL 
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3 Resultat av granskningen 
3.1 Riktlinjer och rutiner 

3.1.1 Dokumenterad rutin för socialtjänstens mottag av orosanmälningar 
Den dokumenterade rutinen för mottagningsenhetens interna hantering av en 
inkommen orosanmälan innehåller en beskrivning av hur aktualisering2, 
skyddsbedömning3, förhandsbedömning4 ska genomföras samt information om vem 
som beslutar att inleda eller ej inleda utredning. Skyddsbedömningen ska göras 
skyndsamt samma dag eller senaste dagen efter. 
Mottaget kallar till möte med familjen som en del i bedömningen om utredning ska 
inledas eller ej inom 14 dagar. Mottaget genomför förhandsbedömning i alla nya 
ärenden. I pågående ärende genomför handläggande socialsekreterare inom 
utredningsenheten förhandsbedömning. 
Rutinen saknar datum och vi kan inte identifiera när eventuella revideringar har 
genomförts. 

3.1.2 Skolverksamhetens dokumenterade rutin för anmälan om oro för barn och 
unga  
Skolverksamheten har sedan 2020 använt sig av verksamhetssystemet Prorenata vid 
genomförande av orosanmälningar till socialtjänsten. I samband med införandet av det 
nya verksamhetssystemet arbetade skolverksamheten fram en rutin för anmälan om 
oro för barn och unga i Prorenata.  
I Prorenata är det möjligt att dela dokument från elevens personakt och rutinen 
beskriver i sju steg hur fildelning vid orosanmälan ska gå till. Innan en fildelning skickas 
ska anmälaren ringa till socialtjänstens administratörer och informera om att en 
fildelning kommer att ske. En av socialtjänstens administratörer har jour varje vardag 
mellan klocka 08.00-16.00. 
Rutinen saknar beskrivning kring innebörden av anmälningsskyldiga och ytterligare 
delar av processen för en orosanmälan dvs. att rådgivning finns tillgänglig vid frågor 
om en eventuell orosanmälan, vilken information som kan meddelas vårdnadshavare 
och barn samt vilken återkoppling man kan förvänta sig att få gällande inlämnad 
anmälan. Rutinen saknar även datum och vi kan inte identifiera när eventuella 
revideringar genomförts.  

 
2 Ett barnavårdsärende kan aktualiseras hos socialtjänsten på tre olika sätt: 1. Genom ansökan om bistånd 
från barn eller föräldrar, 2. Genom inkommen anmälan om oro för ett barn, eller 3. Information inkommen 
på annat sätt om ett barn. 
3 Skyddsbedömningen syftar till att bedöma om barnet är i behov av omedelbart skydd, dvs. om nämnden 
genast måste vidta åtgärder för att skydda barnet. Skyddsbedömningen ska göras samma dag som 
anmälan kommer in eller dagen efter, om anmälan kommer in sent på dagen. 
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3.1.3 Bedömning  
Vi bedömer att det finns dokumenterade rutiner i socialtjänsten för att ta emot 
anmälningar från skolan. Vidare bedömer vi att det även finns dokumenterade rutiner i 
förskola och grundskola avseende anmälan till socialtjänsten om barn som far illa eller 
riskerar att fara illa. Vi noterar att förskola och grundskolans rutinbeskrivning för 
anmälan genom Prorenata saknar väsentliga delar om anmälningsplikt och 
återkoppling kring anmälan. Vi bedömer därför att rutinen bör kompletteras för att göra 
anmälningsförfarandet mer tydligt. Båda rutinerna saknar datum och vi bedömer att 
detta bör läggas till i syfte att säkerställa att rutinerna revideras kontinuerligt.  

3.2 Familjenämnden 
Socialtjänsten och förskola/grundskola är organiserade under samma nämnd i 
Tomelilla kommun. Nedan presenteras arbetsrutinerna gällande hantering av 
orosanmälningar inom socialtjänst respektive förskola/grundskola. 

3.2.1 Arbetsrutiner för hantering av inkommen orosanmälan inom individ- och 
familjeomsorgen 
Tomelilla har en förvaltning fördelat på tre verksamheter där stöd och omsorg utgör en 
av dem. Individ- och familjeomsorgen (IFO) är indelad i två enheter med varsitt mottag, 
en för barn- och unga och en för alla över 18 år. På enheten för barn- och unga finns 
en enhetschef, två handläggare för mottag, en familjerättssekreterare, fyra 
familjehemssekreterare, fyra barnutredare och två-tre assistenter. Tidigare har det 
enbart varit en handläggare för mottaget inom barn- och unga. Anledningen till att det 
sedan 2021 är två handläggare är enligt de intervjuade att det fanns behov av 
förstärkning inom mottaget. Vid tidpunkten för granskningen nyttjas inte konsulter inom 
mottaget. 
Enligt intervjuade handläggare inkommer orosanmälningar in på olika sätt, via post, fax 
eller telefonsamtal. Vid telefonsamtal från kommunala verksamheter brukar 
handläggarna i regel även begära in kompletterande skriftligt dokumentation. På 
kommunens hemsida finns vid tillfället för granskningen ingen e-tjänst för anmälan, 
däremot finns en beskrivande text av hur en orosanmälan genomförs och en 
nedladdningsbar blankett som både verksamheterna i kommunen och allmänheten kan 
nyttja.  
Handläggarna finns tillgängliga för rådgivning och frågor kring orosanmälningar mellan 
måndag-torsdag kl.09-16 och fredagar kl.09-15. Tomelilla kommun har en avtalad 
socialjour utanför kontorstid tillsammans med Vellinge kommun, som är värdkommun 
för socialjouren.  
Vilken typ av återkoppling anmälare kan få efter en inlämnad orosanmälan skiljer sig åt 
från fall till fall. Om det till exempel finns samtycke från familjen att dela information till 
förskola eller grundskola så kan ytterligare information ges från socialtjänsten. 
Enligt intervjuade handläggare har kommunen ett högt antal orosanmälningar sett till 
kommunens storlek. På frågan om anmälningarna har ökat under covid-19 pandemin 
svarar handläggarna att den observerade ökningen delvis kan förklaras av att 
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anmälningar om skolfrånvaro har ökat, på grund av barn/unga i större utsträckning varit 
hemma under covid-19 pandemin. Tabell 1 visar en ökning i anmälningar sedan 2016 
och en något nergående trend för 2021. 
 
Tabell 1. Antal orosanmälningar år 2016 till 2021 
 

 
 

3.2.1.1 Skyddsbedömning och förhandsbedömning 
I samband med förhandsbedömningen träffar mottaget familjen. Barnet/ungdomen ska 
som regel vara med vid mötet eller få ett enskilt möte. Bedömning om hur samtalen ska 
genomföras görs utifrån problematik samt barnets/den unges ålder och mognad. 
Familjen får som regel ta del av den orosanmälan som inkommit. Orosanmälan och 
vad som framkommer i samtalet med familjen ligger till grund för bedömningen om 
utredning ska inledas eller ej. Om en utredning bedöms lämplig inleder handläggarna 
på mottaget utredning utifrån delegerad beslutanderätt5. Beslut att inte inleda utredning 
fattas enligt delegationsordningen av enhetschefen. 
Enligt intervjuade sker fördelningen av utredningar mellan handläggarna på så kallade 
barngruppsmöten som genomförs varje tisdag, extra möten kan dock tillkomma vid 
behov. Mottaget lämnar då över ärenden där en utredning ska genomföras till 
gruppens barnutredare. 
I tabell 2 redogörs för andelen aktualiseringar som behandlades inom 14 dagar 2020–
2021. Av tabellen framgår att andelen aktualiseringar som inte genomfördes i tid var 
högre 2020 jämfört med 2021. Intervjuade handläggare uppger i intervju att förseningar 

 
5 Familjenämnden, Datum: 2022-01-28, Beslutsparagraf: Fn § 10/2022 
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i huvudsak beror på svårigheter att boka möten med klienten. Under Covid-19 
pandemin har sjukdom till exempel varit en vanligt förekommande orsak.  
 
Tabell 2. Andel aktualiseringar som behandlades inom 14 dagar 2020–2021 

År Utredningstid aktualiseringar 2020 Andel i procent %  

2020 

Totalt inkom 972 anmälningar och av dem gick 
534 anmälningar över utredningstiden på 14 
dagar. Varje aktualisering/förhandsbedömning 
hade i genomsnitt en utredningstid på 28 
dagar. 

45 % behandlades 
inom 14 dagar 

2021  

Totalt inkom 759 anmälningar och av dem gick 
275 anmälningar över utredningstiden på 14 
dagar. Varje aktualisering/förhandsbedömning 
hade i genomsnitt en utredningstid på 18 
dagar. 

64 % behandlades 
inom 14 dagar 

I tabell 3 redovisas antal utredningar där utredningstiden gick över lagstadgade 120 
dagar för perioden 2020–2021. Tabellen visar att det skett en marginell procentuell 
ökning på 2% av antalet utredningar som slutförs inom 120 dagar år 2020 jämfört med 
år 2021.  
Tabell 3. Andel utredningar där utredningstiden gick över 120 dagar 

År Antal nya utredningar 

Antal 
utredningar där 
utredningstiden 
gick över 120 
dagar  

Andel i 
procent % 

2020 140 61 

56% av 
granskningarna 
har genomförts 
inom 120 
dagar. 

2021 168 69 

58% av 
granskningarna 
har genomförts 
inom 120 
dagar. 

 

3.2.1.2 Kvalitetssäkring 
Handläggarna inom mottag uppger i intervju att de har ett tätt samarbete i det dagliga 
arbetet genom en uppdelning av förmiddags- och eftermiddagsskift. Respektive 
handläggare hanterar inkomna orosanmälningar baserat på skiften. Vidare uppger 
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handläggarna att de om möjligt genomför inledande möten med barn och 
vårdnadshavare inom ramen för förhandsbedömningar tillsammans.  
Mottaget har enligt uppgift en semesterrutin gällande bevakning av brevlådor och 
schemaläggning. Det finns även en rutin vid sjukdom, där handläggarna för mottag i 
första hand bevakar inkorgen och ärenden för de kollegor som arbetar inom utredning.  
Intervjuad socialchef och handläggare delar bedömningen att grundskolorna, polisen 
och regionen anmäler i en omfattning som bedöms rimlig. Dock uppger handläggarna 
att vissa förskolor, framför allt förskolor i fristående regi, har lågt antal anmälningar eller 
inga alls.  
I tabell 4 framgår orosanmälningarnas ursprung 2021. Av tabellen går det att utläsa att 
störst andel av orosanmälningarna inkommer från polisen, följt av skolan och 
sjukvården. Statistiken för skola/ skolomsorg och förskola är gemensam för kommunal 
och fristående regi. 
Tabell 4. Orosanmälningarnas ursprung 2021  

Inkom ifrån Antal 
orosanmälningar 

Andel i 
procent % 

Polis 233 30,7 % 

Skola/skolomsorg 119 15,7 % 

Annan hälso- och 
sjukvård/tandvård 116 15,3 % 

Socialtjänst i annan 
kommun   96 12,6 % 

Privatperson/anonym   57 7,5 % 

Socialtjänst i egen 
kommun   56 7,4 % 

Förskola   26 3,4 % 

Annan   18 2,4 % 

Föräldrar/vårdnadshavare   12 1,6 % 

Annan anhörig    9 1,2 % 

God man    7 0,9 % 

Migrationsverket    2 0,3 % 
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Elevhälsan    2 0,3 % 

Barnet/den unge    2  0,3 % 

Föräldrar som inte är 
vårdnadshavare    2 0,3 % 

Hyresvärd    1 0,1 % 

Mödravårdscentralen 
(MVC)    1 0,1% 

Internkontrollen är ett verktyg som används för att kvalitetssäkra arbetet inom 
socialtjänsten.  I interkontrollplanen för 2021 fanns tre utpekade risker med tillhörande 
kontrollpunkter som berör socialtjänstens hantering av orosanmälningar.  
Av uppföljningen av internkontrollaplanen för 2021 kan följande utläsas: Första risken 
var att avvikelser inte rapporteras in och att det leder till att systematiskt kvalitetsarbete 
uteblir. Kontrollmomentet var att granska antalet inkomna avvikelser i 
verksamhetssystemet över tid. Totalt rapporterades 19 avvikelser under 2021 varav sju 
berör barn- och familj.  
Andra risken var utebliven eller brist i skyddsbedömningen. Kontrollmomentet var 
journalgranskning av aktualiseringar och anmälningar under en utvald månad. 
Kontrollen genomfördes i januari 2022 och de fem granskade ärendena visade inga 
avvikelser. Därmed krävdes ingen ytterligare åtgärd.  
Tredje risken gällde specifikt samverkan mellan IFO och förskola/skola. Kontrollen 
genomfördes genom granskning av dokument. Resultatet visade att enbart en rutin 
finns nedskriven gällande samverkan mellan IFO och skolverksamheten gällande 
orosanmälningar från skola/förskola till IFO. Andra informationsflöden som 
identifierades är inte dokumenterade, vilket noterades som en brist. Bristen på 
samverkan har även uppmärksammats av IFO och under 2022 kommer enligt uppgift 
flertalet samarbeten kring rutiner initieras på olika nivåer. 

3.2.1.3 Informationsinsatser 
Intervjuade handläggare uppger att de vid tillfället för granskningen planerar att 
genomföra informationsinsatser hos samverkanspartners som förskola, grundskola, 
polis med mera. Framgent är ambitionen att upprätta ett årshjul för möten med 
samverkanspartners, som innehåller information om socialtjänsten och hur 
anmälningsrutinen går till. Vid möten planeras material gällande socialtjänstens rutiner 
och befogenheter att överlämnas som stöd. 

3.2.2 Bedömning 
Vi bedömer att det inom mottaget på socialtjänsten finns arbetsrutiner som syftar till att 
säkerställa att samtliga inkomna orosanmälningar hanteras i tid. Vår bedömning är 
även att rutinen är känd hos handläggare på mottaget. 
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Internkontrollen 2021 gällande skyddsbedömningar uppvisade inga avvikelser. Utöver 
internkontrollen finns ingen direkt uppföljning av om skyddsbedömningar genomförs 
inom de lagstadgade 24 timmarna.  
Under 2015 genomförde IVO (Inspektionen för vård och omsorg) tillsyn av tio 
kommuners arbete med förhandsbedömningar gällande barn och unga. Syftet med 
tillsynsprojektet var att granska hur kommunerna arbetar med skyddsbedömningar och 
förhandsbedömningar samt om anmälningarna hanteras skyndsamt. Resultatet av 
tillsynen sammanställdes i rapporten Förhandsbedömningar av barn och unga – skydd 
i tid?6 IVO konstaterade att ingen av de granskade kommunerna helt uppfyllde kravet 
på skyndsamhet, dvs. att socialnämnden inom 14 dagar ska fatta beslut om att inleda 
eller inte inleda utredning från det att en anmälan inkommit. De två kommuner som 
uppfyllde skyndsamhetskravet i flest ärenden gjorde det i ca 90 procent av fallen.  
I Tomelilla genomfördes förhandsbedömning inom de lagstadgade 14 dagarna i 64 
procent av de inkomna orosanmälningarna under 2021. Detta utgör en avvikelse i 
jämförelse med de två kommuner som uppfyllde skyndsamhetskravet i flest ärenden i 
IVO:s tillsynsprojekt 2015. Vi kan se att det skett en marginell procentuell ökning på 2% 
av antalet utredningar som slutförs inom 120 dagar år 2020 jämfört med år 2021. Vi 
konstaterar dock att samtliga utredningar inte genomförs inom de lagstadgade 120 
dagarna, vilket innebär en allvarlig avvikelse och risk för brister i rättssäkerheten. Vi 
bedömer att familjenämnden bör säkerställa att systematiska åtgärder genomförs 
gällande både förhandsbedömning och utredning i syfte att reducera avvikelserna och 
på så vis stärka rättssäkerheten i handläggningen.  
Vi noterarar även att socialtjänsten uppmärksammat att förskolor i fristående regi har 
något lägre antal orosanmälningar än de kommunala förskolorna under 2021. 
Socialtjänsten har dock planerat för utbildningsinsatser med alla samverkanspartners 
inklusive förskolor i fristående regi och det ser vi positivt på. 

3.2.3 Arbetsrutiner för hantering av orosanmälan inom förskola/grundskola 
Skolverksamheten är organiserad under verksamhetsområde barn och utbildning. 
Skolverksamheten leds av skolchef, biträdande skolchef och rektorer på förskolor och 
grundskolor i kommunen. Skolorganisationen är fördelad på sex kommunala förskolor 
och sex grundskolor. Utöver det finns ett antal förskolor och en grundskola i fristående 
regi.  
I regel är det en mentor eller ansvarig pedagog som fångar upp oro kring ett barn/elev 
och förmedlar detta till elev- eller barnhälsoteamet inom ramen för elevhälsan, 
alternativt rektor, som i ett nästa steg genomför anmälan i verksamhetssystemet 
Prorenata (beskrivet i stycke 3.1.2).  
Förskola/grundskola har möjlighet att rådfråga socialtjänsten vid behov vid frågor kring 
orosanmälan. Enligt intervjuade från skolverksamheten rådfrågas socialtjänsten relativt 
ofta men att det beror på hur erfaren skolpersonalen är.  

 
6 Utgiven av IVO i februari 2017. Artikelnummer: IVO 2017–5. 
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Gällande återkoppling avseende orosanmälningar som skolverksamheten lämnat in 
uppger intervjuade att informationen som socialtjänsten kan dela med sig av varierar 
från fall till fall. Biträdande skolchef uppger dock i intervju att det är lätt att ringa eller 
fysiskt besöka socialtjänsten som är placerad en våning nedanför om det skulle finnas 
några specifika frågor.  
Förskolor i fristående regi ingår i kommunens tillsyn men intervjuade uppger att 
fristående förskolor vid tillfället för granskningen inte är anslutna till 
verksamhetssystemet Prorenata för inlämnande av orosanmälning. Förskolorna i 
fristående regi hänvisas istället till den blankett som finns tillgänglig via kommunens 
hemsida.  

3.2.3.1 Elevhälsan 
I skolorganisationen finns en central barn- och elevhälsa med specialpedagoger, 
kuratorer och sjuksköterskor. Den centrala barn- och elevhälsan stöttar även friskolor 
och förskolor. Enligt intervjuade från elevhälsan finns det ett elev- eller barnhälsoteam 
på varje förskola och grundskola.  
Elevhälsan har ett gemensamt möte för att hantera ärenden gällande grundskolan en 
gång i veckan, om det är något brådskande kan gruppen sammankallas omedelbart. 
Möten gällande ärenden i förskolan sker mer sällan och sammankallas när det finns 
behov. 

3.2.3.2 Informationsinsatser 
Intervjuade inom skola och elevhälsa uppger att anmälningsplikten är välkänd inom 
förskole- och grundskoleskolverksamheten och att det är något som stäms av på 
regelbunden basis. 
Inom skolan såväl som elevhälsan ingår enligt uppgift en beskrivning av 
anmälningsplikten i rutinen och checklistan för nyanställda. Enligt intervjuade lyfter 
rektorer i regel anmälningsplikten vid terminsstart men respektive skola uppges ha 
egna interna rutiner. 

3.2.4 Bedömning 
Vi gör bedömningen att det finns arbetsrutiner i förskolan och grundskolan för anmälan 
till socialtjänsten om barn som far illa eller riskerar att fara illa. Anmälan i Prorenata 
utgör den huvudsakliga rutinen att genomföra orosanmälningar för skolverksamheten. 
Förskolor och grundskolor i fristående regi har inte tillgång till verksamhetssystemet 
utan hänvisas till blanketten på kommunens hemsida. 
Vi gör bedömningen att det genomförs informationsinsatser avseende 
anmälningsplikten riktade till medarbetare vid nyanställning inom skolverksamheten. Vi 
kan inte uttala oss kring huruvida rutinen är känd bland samtliga medarbetare i 
skolverksamheten i kommunen. 
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3.2.5 Samverkan  
Ett antal åtgärder har vidtagits efter socialtjänstens interna kontroll 2021 och den 
uttalade ambitionen är att förskola/skola och socialtjänst ska samarbeta kring rutiner 
under 2022. 
Samverkan gällande orosanmälningar mellan socialtjänsten och förskola/grundskola 
sker i första hand gällande individärenden, genom gemensamma möten och via 
verksamhetssystemet Prorenata. Tidigare har alla möten gällande inkomna 
orosanmälningar genomförts på socialtjänstens kontor, men vid tidpunkten för 
granskningen använder handläggarna i större utsträckning skolans lokaler som 
mötesplats gällande anmälningar som kommer från skolan. 
Handläggare på mottaget har uppmärksammat att det finns behov av att förtydliga hur 
anmälan ska fyllas i via Prorenata. Vid tillfället för granskningen finns en ambition att 
upprätta ett årshjul med informationsträffar om socialtjänstens arbete gällande 
orosanmälningar, där förskolan och grundskolan ingår. 
Socialchef uppger i intervju att en samverksdag mellan socialtjänst och 
skolverksamheten ska genomföras den 31 maj 2022. Den planerande 
samverkansdagen riktar sig främst mot ledningsnivå. Vidare uppger socialchefen att 
det även finns en ambition att genomföra något liknande på medarbetarnivå framöver. 
Ovan beskrivna aktiviteter ligger i linje med planerade åtgärder utifrån uppföljningen av 
internkontrollen 2021. 
I intervjuer uppger tjänstepersonerna att det utöver internkontrollen även finns 
gemensamma nämndsmål som möjliggör samverkan mellan verksamheterna. IFO och 
förskolornas samarbete kring föräldrautbildningar är ett exempel på ett samarbete 
sprunget ur de gemensamma nämndmålet ”Inspiration ges till ett aktivt liv för bättre 
hälsa”. Inom ramen för föräldrautbildningarna ska socialtjänst, förskola och skola under 
2022 utbilda minst 25 % av barnens föräldrar i förskolan (5-åringar) och i årskurs 6, 
kring barns och ungas hälsa. 
Övrig samverkan mellan socialtjänst och förskola/grundskola sker genom enskilda 
projekt. Vid tillfället för granskningen är både socialtjänst och förskola/grundskola del 
av ett gemensamt projekt gällande tidiga samordnande insatser, vid namn Hela Barnet. 
Projektet genomförs tillsammans med Karolinska Institutet och Research Institutes of 
Sweden (RISE). 

3.2.6 Uppföljning av samverkan 
Samtliga intervjuade uppger att de vid tillfället för granskningen inte finns ett formellt 
forum för uppföljning av samverkan utöver det gemensamma arbetet kopplat till 
nämndens mål, interna kontrollplan och avvikelser. Gemensamma projekt, exempelvis 
projektet Hela Barnet, följs upp enskilt.  

3.2.7 Bedömning 
Vi gör bedömningen att det i huvudsak finns en samsyn mellan förskolan/grundskolan 
och socialtjänsten om den samverkan som ska ske om barn far illa eller riskerar att fara 
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illa. Genom internkontrollen för 2021 har verksamheterna identifierat riskerna kopplat 
till befintlig samverkan och planerat åtgärder för att utveckla samverkan under 2022. 
Uppföljning och utvärdering av samverkan sker igenom den ordinarie processen för 
intern kontroll och gemensamma nämndsmål. Enskilda gemensamma projekt följs upp 
separat. Vår bedömning är att det vid tillfället för granskningen utöver detta inte finns 
några formella forum för uppföljning av samverkan kring hanteringen av 
orosanmälningar. 
Sammanfattningsvis gör vi bedömningen att det finns utvecklingspotential gällande 
samverkan mellan skolverksamheten och mottag vad gäller hantering av 
orosanmälningar och barn som riskerar att fara illa. Vi ser det som viktigt att 
samverkande insatser genomförs mellan parterna. Detta i syfte att öka förståelsen 
mellan verksamheterna, underlätta processen kring hantering av inkomna 
orosanmälningar och därmed säkerställa att lagens krav om anmälningsplikt uppfylls.  

4 Slutsats och rekommendationer  
Vår 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.   
Vi kan konstatera att det finns dokumenterade rutiner inom mottaget på socialtjänsten 
för att ta emot anmälningar från förskola/grundskola. Vidare bedömer vi även att det 
finns dokumenterade rutiner i förskola och grundskola för anmälan till socialtjänsten om 
barn som far illa eller riskerar att fara illa. Vi noterar att den dokumenterade rutinen för 
förskola och grundskola saknar väsentliga delar gällande anmälningsplikt och 
återkoppling kring anmälan. Vi bedömer därför att rutinen bör kompletteras.  
Vi bedömer fortsättningsvis att det inom mottaget finns arbetsrutiner som syftar till att 
säkerställa att samtliga inkomna orosanmälningar hanteras i tid och bedömer att 
rutinen är känd hos handläggare på mottaget. Vi konstaterar 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. 
Vidare gör vi bedömningen att det finns arbetsrutiner i förskolan och grundskolan för att 
hantera anmälan till socialtjänsten om barn som far illa eller riskerar att fara illa. 
Anmälan i verksamhetssystemet Prorenata utgör den huvudsakliga rutinen för 
orosanmälningar inom skolverksamheten. Förskolor i fristående regi har inte tillgång till 
verksamhetssystemet Prorenata och anmäler främst via en blankett på kommunens 
hemsida. Vi gör bedömningen att det genomförs informationsinsatser avseende 
anmälningsplikten riktade till medarbetare vid nyanställning inom förskole- och 
grundskoleverksamheten. Vi kan inte uttala oss kring huruvida rutinen är känd bland 
samtliga medarbetare i skolverksamheten i kommunen. 
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Vi gör bedömningen att det i huvudsak finns en samsyn mellan förskolan/grundskolan 
och socialtjänsten om den samverkan som ska ske om barn far illa eller riskerar att fara 
illa. Genom internkontrollen för 2021 har verksamheterna identifierat riskerna med 
nuvarande samverkan och planerat åtgärder för samverkan under 2022. Bland annat 
kommer socialtjänsten att genomföra informationsinsatser hos förskola/grundskola om 
anmälningsplikt och orosanmälan under 2022, vilket vi bedömer som positivt. 
Uppföljning och utvärdering av samverkan sker genom den ordinarie processen för 
intern kontroll och gemensamma nämndsmål. Utöver detta samverkar socialtjänsten 
och skolverksamheten i gemensamma projekt och enskilda individärenden. Vår 
bedömning är att det vid tillfället för granskningen inte finns några formella forum för 
samverkan kring hantering eller uppföljning av orosanmälningar och att samverkan kan 
fortsatt utvecklas. 
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi familjenämnden att:  
― Tillse att skolverksamhetens dokumenterade rutin för anmälan om oro gällande 

barn och unga förtydligas gällande exempelvis information om anmälningsplikt och 
återkoppling kring anmälan. 

― Säkerställa att förhandsbedömning och utredning av SoL-ärenden gällande barn 
och unga genomförs inom den lagstadgade tiden om 14 respektive 120 dagar.  

― Verka för att regelbundna utbildningsinsatser gällande anmälningsplikten och 
hanteringen av orosanmälningar genomförs inom skolverksamheten.  

― Tillse att samverkan mellan individ- och familjeomsorgen och skolverksamheten 
avseende hanteringen av orosanmälningar formaliseras och löpande utvärderas 
och utvecklas.  
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tomelilla.se  
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se 

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

 

 Familjenämnden 

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

Diarienummer: FN 2021/118 
 
Datum 18 augusti 2022 

 

Tjänsteskrivelse - Kvalitetsrapport - 
kunskaper, utveckling, lärande och 
omsorg 

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

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

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

Barnperspektivet 
Ett välfungerande kvalitets- och målarbete ger goda underlag för effektiva åtgärder 
för måluppfyllelse. 
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2 (2) 

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. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, biträdande skolchef Ulrika Ahrlin, 2022-08-18. 

Kvalitetsrapport - Kunskaper, utveckling, lärande och omsorg, handlingsid: Fn 
2022.2372. 

 

Barn och utbildning  

 

 

Ulrika Ahrlin 

Biträdande skolchef 

 

Beslutet skickas till:  

 

Skolchef Johan Holmqvist 
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 2022-06-28 

Kvalitetsrapport Barn- och utbildning läsåret 2021/2022  

Kunskaper, utveckling, lärande och omsorg 

En gemensam temadialog har genomförts med samtliga rektorer och chefen för barn- 
och elevhälsan. Temadialogen redovisas till nämnden genom denna kvalitetsrapport, 
som är en del av huvudmannens uppföljning av de nationella målen för grundskola, 
grundsärskola, fritidshem och förskola och även ett underlag inför nulägeskartan som 
används för det kommunala målarbetet. Här redovisas kunskapsresultaten men även 
resultat från skolinspektionens enkät som genomförs vartannat år som handlar om 
elevernas syn på sin skola.  
 

Styrdokument   
Lpfö 18 kap 2 avsnitt 2  
 
“OMSORG, UTVECKLING OCH LÄRANDE - FÖRSKOLAN  
Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. 
Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas 
av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin 
utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av 
barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet.   
 
Mål   
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla   

• sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin 
kroppsliga och personliga integritet, • självständighet och tillit till sin egen förmåga,   
• nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,   
• förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå 
rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,   
• förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera 
och ge uttryck för egna uppfattningar,   
• fantasi och föreställningsförmåga,   
• motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur 
viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,   
• förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att 
förstå sin omvärld,   
• förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar 
och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik 
och dans,   
• intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, 
samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,   
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• ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, 
uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika 
sammanhang och med skilda syften,   
• intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att 
förmedla budskap,   
• sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och 
förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för 
det lokala kulturlivet,   
• både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet 
tillhör en nationell minoritet,   
• både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål 
än svenska,   
• svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl 
har behov av teckenspråk,   
• förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika 
lösningar av egna och andras problemställningar,   
• förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, 
mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt 
om detta,   
• förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och 
samband mellan begrepp,   
• förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur 
människor, natur och samhälle påverkar varandra,   
• förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar 
utveckling,   
• förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska 
processer och fysikaliska fenomen,   
• förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och 
samtala om naturvetenskap och teknik,   
• förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen, och   
• förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och 
redskap.   
  
Förskollärare ska ansvara för att varje barn   
• upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,   
• får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och 
kunskaper,   
• får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att 
använda hela sin förmåga,   
• erbjuds en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila,   
• utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva 
utveckling,   
• får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i 
gruppen,  
• utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk och kommunikation samt 
matematik, naturvetenskap och teknik, och   
• får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.   
Arbetslaget ska   

76



 
 

• verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och 
lärande,   
• inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen på ett sätt som 
går utöver könsstereotypa val,   
• ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka 
barnets tillit till sin egen förmåga,   
• uppmärksamma samt ge ledning och stimulans till alla barn samt särskilt stöd till de 
barn som av olika skäl behöver det i sin utveckling,   
• utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för 
matematik, naturvetenskap och teknik,   
• skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, 
dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av 
olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,   
• skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka 
miljön och bidra till en hållbar utveckling, och   
• skapa förutsättningar för barnen att lära känna sin närmiljö och de 
samhällsfunktioner som har betydelse för det dagliga livet samt att ta del av det lokala 
kulturlivet”  

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

• kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,  
• kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera 
på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,  
• kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,  
• kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, 
humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och 
vardagsliv,  
• kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,  
• kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, 
informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,  
• kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter 
grundade på kunskaper och etiska överväganden,  
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• kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna 
tillit till sin egen förmåga,  
• har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet 
samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken,  
• har fått kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, 
sverigefinnar och tornedalingar) kultur, språk, religion och historia,  
• kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter 
i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,  
• har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och 
demokratiska värderingar i skolan och i samhället,  
• har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,  
• har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, 
miljön och samhället,  
• kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, 
drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och  
• kan göra väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning.  

Riktlinjer  
Alla som arbetar i skolan ska  

• uppmärksamma och stödja elever i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd, 
och  
• samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande.  

Läraren ska  
• ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och 
tänkande,  
• stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan,  
• ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel,  
• stimulera, handleda och ge extra anpassningar eller särskilt stöd till elever som har 
svårigheter,  
• samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen, och  
• organisera och genomföra arbetet så att eleven  
 

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

Barn och utbildningsverksamheten har vid flera tillfällen återkommit till betydelsen av kontinuitet i 
ledarskapet. Förskolor och skolor som tillsammans med sin ledare bygger kapacitet och som tar sig 
längre i sin utvecklingsprocess kräver tid.  Det kan därför skilja mellan enheterna var man befinner 
sig, till exempel finns det i början av en utvecklingsresa ett större behov av att skapa trygghet 
gällande förväntningar, fungerande rutiner och riktlinjer.  Medan längre fram kan man tillsammans 
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fokusera på gemensamma visioner för undervisningen och samarbeten med universitet och 
näringsliv.   

Under läsåret 2021/2022 byttes en rektor i början av höstterminen, där biträdande rektor tog över 
och en ny biträdande rekryterades internt, övrig skolledning i kommunens förskolor och skolor var 
intakt. BoU:s ledningsgrupp upplevs som väl fungerande, där det är sker ett kollegialt lärande och 
samtliga bidrar både vid ledningsmöte, kvalitetsdialoger och temadialoger. Det finns ett fokus på 
barn och elevers bästa och en helhetssyn där man tar hänsyn till varje skolas situation. Rektorerna 
tar stort ansvar som pedagogiska ledare. 

Även en stabil personalgrupp bidrar till verksamhetens kvalitet. Rektorerna signalerar inte att 
rekryteringen är ett stort problem. Någon enstaka kompetens kan vara svårrekryterad. Det har varit 
svårt att få vikarier vid personalfrånvaro vilket ger närvarande personal ökade arbetsuppgifter, 
sedan några år tillbaka sköter rekryterings- och bemanningsenheten vikarieanskaffningen.  

 

 

Förskola 

Förskolan har under flera år målmedvetet arbetet med strukturerad undervisning och lärande lek. 
Flerspråkigheten har varit en utmaning men efter kompetensutveckling upplevs denna lättare att 
hantera. Att anpassa lärmiljöerna har blivit en självklarhet i de flesta fall, även utemiljö inkluderas i 
detta arbete. Lärande lek, där medarbetare fångar och deltar i barns spontana lek och tillför nya 
element för att öka lärandet är en viktig del för att förskolan ska kännas lustfylld och utmanande.  

Samarbetet med Barn- och elevhälsans specialpedagoger fungerar väl, vilket gör att barn får stöd i 
ett tidigt skede.  Förskolan gör ett stort arbete för att hjälpa vårdnadshavare att acceptera sina barns 
eventuella svårigheter och söka hjälp, för några vårdnadshavare är detta en svår och snårig väg som 
kan ta många år. Förskolan arbetar med alla delar i läroplanen men stort fokus ligger på 
språkutveckling och utvecklandet av sociala förmågor. Flera metoder används till exempel 
Bornholmsmodellen, Babblarna och Polyglutt (möjligheter att lyssna på texter på Ipad, även på 
andra språk) och Kompisböckerna, Stegvis eller Kungaskogen.  

Förskolans utmaningar upplevs numera vara att leva upp till de nya kraven i läroplanen på 
undervisning med samma förutsättningar för planering och dokumentation som tidigare. Även 
barnens vistelsetid har ökat vilket ger små möjligheter för planering som inte är schemalagd. Ökad 
vistelsetid som beror på att vårdnadshavarna är i studier eller arbete är i grunden positiv men ökar 
trycket på förskolan. En högre personaltäthet skulle ge barnen andra förutsättningar för lärande. 
Förskolan har en lärplattform, Tyra, där man dokumenterar barnens utveckling och kommunicerar 
med vårdnadshavarna, denna är man mycket nöjd med.  

Tomelilla har en hög inskrivningsgrad av barn i förskola, dock upplever vi ibland att barn som är i 
behov av stöd har många avbrott i sitt deltagande i förskolan. Familjenämndens mål för 2021 
gällande detta och mätningen av närvaro som ska göras till hösten blir därför extra intressant för 
förskolan då det tidigare varit svårt att mäta verklig tid för deltagande på grund av 
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systembegränsningar. Covid-19 har spelat roll för förskolans verksamhet både gällande kontinuitet i 
barns vistelsetid och personals närvaro. 

Rektorerna i förskolan har gått med i Skånes kommuners regionala rektorsnätverk för förskolan i 
ett led att komma närmare akademin vilket är ett av de långsiktiga målen för Barn- och utbildning. 

Skola 

I år redovisar vi skolinspektionens enkät, meritvärden, behörighet till gymnasiet åk 9, betyg åk 6 i 
eng, sv och ma och resultat på nationella prov i jämförelse med årskullens resultat i på HLO, Np åk 
3,6 och 9. Vi lämnar närvaron därhän då Covid- 19 påverkat denna i för stor utsträckning. Även här 
är det positivt att vi får en mätning av närvaron under hösten för att få ett gällande nuläge och 
arbeta vidare med frågan.  

Skolinspektionens enkät görs vartannat år och där får elever frågor om vad de anser om sin skola, 
både gällande trivsel och undervisning. Enkäten förändrades mellan 2020 och 2022 med nya lydelser 
av frågor samt en förändring av årskurser. Den görs fortfarande i åk 5 men årkurs 9 har nu ersatts av 
årskurs 8. I resultaten kan vi se att eleverna tydligt rört sig mot en ännu mer positiv bild av skolan. 
Elevernas upplevelse av skolan är en viktig parameter och den positiva utvecklingen är en god 
förutsättning för att kunskapsresultaten ska höjas ytterligare. Nedan finns resultaten på 
skolinspektionens enkät från 2018, 2020 och 2022.  
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Meritvärdets medelvärde totalt samt per kön vt åk 6  

 Totalt Flickor Pojkar 
2019 201,67 210,77 195,83 
2020 205,06 224,92 185,49 
2021 215,08 228,38 203,42 
2022 196,59 208,19 186,69 
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Meritvärdets medelvärde totalt samt per kön vt åk 7   
  Totalt  Flickor  Pojkar  
2019  182,46  196,01  169,36  
2020  181,9  191,58  173,44  
2021  171,74  180,52  163,23  
2022 163,48 175,64 154,62 
  
  
 
Meritvärdets medelvärde totalt samt per kön vt åk 8  
  Totalt  Flickor  Pojkar  
2019  186,36  198,01  170,16  
2020  176,66  197,27  158,07  
2021  164,68  178,06  153,56  
2022 179,34 188,52 179,34 
  
 
Meritvärdets medelvärde totalt samt per kön vt åk 9   
  Totalt  Flickor  Pojkar  
2019  180,29  206,62  151,85  
2020  189,7  204,64  169,68  
2021  193,80  221,41  169,31  
2022 179,89 195,29 167,01 
 

 

Trenden både för behörighet till gymnasiets yrkesprogram och elever med lägst betyget E i sv, ma 
och eng i årskurs 6 är försiktigt positiv. Det som identifierats av rektorerna är att bristande 
språkfärdigheter spelar stor roll för elevers måluppfyllelse, de skolor som identifierat detta har också 
vidtagit åtgärder, bland annat ett arbetssätt som heter Läsklart, detta kommer långsiktigt ge 
resultat. Det är viktigt att se trenden i måluppfyllelsen och inte enbart se varje årskulls resultat då 
detta kan variera på grund av det begränsade statistiska underlaget. Detta kan ses som att skolorna 
långsiktigt förändrar sitt sätt att arbeta för att möta eleverna i deras kunskapsutveckling och att 
skolornas utvecklingsarbete gör skillnad. Fortfarande har flickorna högre meritpoäng än pojkarna 
och detta kommer det fortsatt arbetas med. Skolorna arbetar strukturerat med att analysera 
undervisningen för att vidta träffsäkra åtgärder för just sina elevgrupper. 
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Här ser vi hur årskullen som gått ut åk 9:s resultat har utvecklats under åren i grundskolan. Det 
behövs påpekas att för att få ett godkänt resultat på Np åk 3 måste man ha alla delar godkända, 
detta behövs inte i åk 6 och 9 vilket gör att åk 3 resultaten är väsentligt lägre. Det vi kan se att 
eleverna höjer sig gradvis i sv och eng medan att de sänker sig i åk 7-9 i ma. Ett arbete kring 
matteundervisningen kommer att genomföras under läsåret 22/23 för att undervisningen ska bli mer 
likvärdig där vi använder förstelärarna som samordnare.  
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Detta är den nationella statistiken, nedan är Tomelillas åk 9 där vi enbart kan se de som är godkända 
i alla ämnen eller inte. 

 

 

 

 

  

 

 53,4%  61,5%  56,5%  54,1%  55,9%  48,2%

46,6% 38,5% 43,5% 45,9% 44,1% 51,8%

2 0 1 6 - 2 0 1 7 2 0 1 7 - 2 0 1 8 2 0 1 8 - 2 0 1 9 2 0 1 9 - 2 0 2 0 2 0 2 0 - 2 0 2 1 2 0 2 1 - 2 0 2 2

Elever saknar godkänt betyg i ett eller flera ämnen

Elever med godkänt betyg i alla betygsatta ämnen

ELEVER MED GODKÄNT BETYG I 
ALLA BETYGSATTA ÄMNEN
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Under kvalitetsdialogerna har de nya rektorerna reflekterat över att ett antal elever i 7-9 har haft 
anpassad studiegång för att nå betygen i sv/svA, eng och ma och 5 andra ämnen för att nå 
gymnasiebehörighet. Anpassad studiegång ska bara användas i undantagsfall och detta förfarande 
har spelat in i medelmeritvärdet för Tomelilla kommun. Genom att ta bort vissa ämnen i stället för 
att anpassa undervisningen ges eleven ingen möjlighet att få ett betyg och därmed inga meritpoäng. 
När vi tittat på detta statistiskt kan man se att en större andel än nationellt inte har godkända betyg i 
alla ämnen i Tomelilla. Genom att anställa ytterligare specialpedagoger/lärare och en förstelärare 
gällande tillgänglig lärmiljö har rektorerna tagit steg för att förändra detta. 

 

Utvecklingsområden 

• Utökad kontinuerlig tid för planering i förskolan för att kunna ta sig an det utökade 
uppdraget.  

• Utveckla undervisningen i matematik för att möta eleverna och ge dem de anpassningar som 
det finns behov av.  

• Ytterligare anpassningar och särskilt stöd i stället för anpassad studiegång för att elever ska f 
möjlighet att utveckla sig i alla ämnen.  

• Uppföljning av närvaron i förskola och skola (kommer att ske under nästa läsår).   
• Utveckling av rutiner som stämmer överens med de nya styrdokumenten kring planering av 

undervisning, bedömning och betygsättning.  
• Under läsåret ska även de nya skrivningarna i läroplanen, Lgr22, börja användas och detta 

kommer var en stor del av skolornas arbete. 
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tomelilla.se  
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se 

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

 

 Familjenämnden 

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

Diarienummer: FN 2022/4 
 
Datum 16 augusti 2022 

 

Delegeringsbeslut juni - augusti 2022 

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

Ärendebeskrivning 
Anmälan av delegeringsbeslut juni - augusti 2022. 

 

När Vad  Vem 
2022-06-07 Beslut om mottagande i 

grundsärskola 
Enhetschef centrala barn- 
och elevhälsan 

2022-06-13 Beslut om mottagande i 
grundsärskola 

Enhetschef centrala barn- 
och elevhälsan 

2022-06-14 Beslut om mottagande i 
grundsärskola 

Enhetschef centrala barn- 
och elevhälsan 

2022-08-11 Beslut om tilläggsbelopp Enhetschef centrala barn- 
och elevhälsan 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Therese Stendahl, 2022-08-16. 

 

Barn och utbildning  
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Therese Stendahl 

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

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

 

 Familjenämnden 

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

Diarienummer: FN 2022/3 
 
Datum 16 augusti 2022 

 

Anmälningsärenden 2022-08-26 

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

Ärendebeskrivning 
Anmälningsärenden till familjenämnden den 26 augusti 2022. 

• Anmälningsärenden enligt skollagen juni- juli 

• Protokoll från familjenämndens individ- och familjeutskott, 2022-06-20, §§ 
91-99. 

• Protokoll från familjenämndens individ- och familjeutskott, 2022-07-18, 
omedelbar justering § 100. 

• Protokoll från familjenämndens individ- och familjeutskott, 2022-07-18, §§ 
101-105. 

• Protokoll från familjenämndens individ- och familjeutskott, 2022-08-08, §§ 
106-114. 

• Protokoll från familjenämndens utbildningsutskott, 2022-08-11, §§ 34-37. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Therese Stendahl, 2022-08-16. 

Anmälningsärenden enligt skollagen juni- juli, handlingsid: Fn 2022.2373. 
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Barn och utbildning  

 

Therese Stendahl 

Nämndsekreterare 
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Anmälningsärenden enligt skollagen juni-juli 2022 

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

1 Kastanjeskolan 

Frånvaroutredning 
startad 

Rektors beslut 
enligt skollagen 7 
kap 19a§ 22§ 

6 Kastanjeskolan 

 

Anmälan kränkande 
behandling 

Rektors anmälan 
enligt skollagen 6 
kap 10 § 

Flickor 

 

 

Pojkar 

1 

1 

1 

 

Lindesborgsskolan 

Byavångsskolan 

Smedstorps skola 

 

 

Observera att det är två månaders statistik och att skolorna haft sommarlov delar av 
tiden. 
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 Familjenämndens individ- och familjeutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
20 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

Fnifu § 98  

Redovisning av anmälningsärenden maj 
2022 

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

Ärendebeskrivning 
Placering av barn och unga maj 2022 
Kön Plats Kostnad/mån Placerings-

start 
Placerings-
avslut 

Pojke 

LVU 

SIS Fageryd 

 

SIS Stigby 

 

SIS Bärby 

 

 

25 5000 kr (april) 

 

175 500 kr (april) 

2022-03-01 

 

2022-03-08 

 

2022-04-05 

2022-03-07 

 

2022-04-04 

Flicka LVU SIS Ryds Brunn 

 

Samskapa 

 

SIS Lidköping 

 

 

 

 

209 250 kr 

2021-07-13 

 

2022-03-12 

 

2022-04-28 

2022-03-11 

 

2022-04-27 

Pojke Almaröd AB 

 

36 100 kr (april) 2021-03-01  

Flicka Vejbyhem 

Stödboende 

49 290 kr (april) 2021-12-27  

Flicka Gryning 95 170 kr 2022-02-03  

Pojke Gryning 191 890 kr 2022-02-03  
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 Familjenämndens individ- och familjeutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
20 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 98 forts.     

Pojke V&B Högelid 95 520 kr (april) 2022-04-07  

 

Extern öppenvård 
Kön HVB/SIS Kostnad/mån Placerings-

start 
Placerings 
-avslut 

Pojke Hassela 29 901 kr (april) 2021-12-15  

 

Placering i kontrakterat jourfamiljehem 
Kön HVB/SIS Kostnad/mån Placerings-

start 
Placerings-
avslut 

Flicka Barn och 
omsorg i 
Sverige  

51 000 kr (april) 2022-03-14  

Pojke Kurera hem 28 350 kr (april) 2022-04-22  

 
Statistik fattade beslut, februari 2022 – maj 2022 
Beslut Feb Mar Apr Maj 
Startade utredningar 7 14 3 12 

Avslutade utredningar med insats 4 6 5 3 

Avslutade utredningar utan insats 2 0 1 3 

Förlängd utredningstid 11:2 0 0 1 0 

Uppföljning utredning 11 kap § 4a 
SoL 

0 0 0 0 

Nerlagda utredningar 0 0 1 0 

Övervägande om fortsatt vård 6 kap 8 
§ SoL 

3 2 0 1 

Vård enligt LVU 4 3 3 0 

Avslag om vård enligt LVU 0 0 0 0 

Vård enligt LVU upphör 0 0 0 1 
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 Familjenämndens individ- och familjeutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
20 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 98 forts.     

Placering i jourhem/familjehem enligt 
SoL 

1 2 1 0 

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

Placering i stödboende/utsluss 0 1 0 0 

Placering i jourhem/familjehem enligt 
LVU 

0 0 0 0 

Placering i akuthem/HVB-hem enligt 
LVU 

0 1 0 0 

Placering SIS enligt LVU 0 1 2 0 

Beviljat strukturerat 
öppenvårdsprogram 

5 1 3 5 

 

Statistik fattade beslut SoL och LVM, februari 2022 – maj 2022 
Beslutstyp Feb Mar Apr Maj 
Lex Sarah  0  0  0  0 

Ekonomiskt bistånd      

Utred. ek. bistånd enligt 11 kap 1 § 
SoL 

11 19 10 12 

Avsluta utredning ek. bistånd 22 11 7 10 

Lägga ner utredning ek. bistånd 2 4 2 10 

Försörjningsstöd 4 kap 1 § SoL 108 105 88 83 

Livsföring övrigt 4 kap 1 § SoL 47 59 52 54 

Arbetsförberedande insatser 6 4 5 4 

Avslag 4:1 SoL 60 82 67 59 

Överklagan rätt tid 1 8 4 2 

Överklagan avvisas 0 0 0 0 

Yttrande över överklagat beslut 1 8 3 0 

Ändring överklagat beslut 1 1 0 0 

Familjefrid     
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 Familjenämndens individ- och familjeutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
20 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 98 forts.     

Utredning 11:1 ansökan 0 0 1 0 

Avsluta utredning 2 0 1 4 

Lägga ner utredning 1 0 0 1 

Öppenvård familjefrid 1 0 1 1 

Försörjningsstöd 4 kap 1 § SoL 1 0 0 0 

Livsföring övrigt 4 kap 1 § SoL 0 0 0 0 

Avslag 4:1 SoL 0 0 0 0 

Vuxenenheten     

Inleda utredning enligt 11 kap 1 § SoL 0 0 0 1 

Avsluta utredning 5 2 0 3 

Utredning yttrande/upplysningar 0 0 1 3 

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 2 0 0 0 

 

Öppenvård vuxen 1 2 0 3 

Avslag öppenvård 0 0 0 0 

Överklagan 0 0 0 0 

Överklagan avvisas 0 0 0 0 
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 Familjenämndens individ- och familjeutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
20 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 98 forts.     

Yttrande över överklagat beslut 0 0 0 0 

Ändring av överklagat beslut 0 0 0 0 

Bostadskontrakt      

Inleda utredning 11 kap 1 § SoL 1 0 1 2 

Avsluta utredning 0 0 2 2 

Bevilja andrahandskontrakt 0 0 0 0 

Avslag 4:1 0 0 0 2 

Överklagan rätt tid 0 0 0 0 

Ändring av överklagat beslut 0 0 0 0 

 

Delegeringsbeslut maj 2022 
1 st beslut om förlorad arbetsinkomst avseende familjehem – Charlotte Rosdala, 
familjenämndens ordförande 

 

Domar och beslut, maj 2022 
Meddelande från Förvaltningsrätten i Malmö den 9 maj 2022.  

Mål nr 2837-22 

Hid FN 2022.1479 

Förvaltningsrätten avslår familjenämndens ansökan om beredande av vård enligt 
lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU.  

 

Meddelande från Kammarrätten i Göteborg den 11 maj 2022.  

Mål nr 1677-22 

Hid FN 2022.1838 

Kammarrätten avslår överklagandena gällande Förvaltningsrätten i Malmös dom den 
18 mars 2022 i mål nr 2779-22 avseende beredande av vård av unga enligt LVU.  

 

Meddelande från Kammarrätten i Göteborg den 19 maj 2022.  

Mål nr 1392-22 
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 Familjenämndens individ- och familjeutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
20 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 98 forts. 

Hid FN 2022.1626 

Kammarrätten avslår överklagandet avseende ekonomiskt bistånd.  

 

Meddelande från Ystads tingsrätt den 2 juni 2022. 

Mål nr B 2647-21   

Hid FN 2022.1836 & 2022.1837 

Dom avseende grovt sexuellt övergrepp 6 kap 2 § 2 st brottsbalken och våldtäkt mot 
barn 6 kap 4 § 1 st brottsbalken. Påföljden blir sluten ungdomsvård 6 månader.  

 

Meddelande inkommer från Hovrätten över Skåne och Blekinge den 2 juni 2022.  

Mål nr 1134-22 

Hid FN 2022.1834 

Överklagat avgörande inkommer angående Ystads tingsrätts dom den 11 mars 2022 i 
mål nr B 2647-2. Hovrätten ändrar Tingsrättens dom. Istället för grovt sexuellt 
övergrepp döms den utpekade för grov våldtäkt. Påföljden blir sluten ungdomsvård 1 
år och 2 månader.  

 

Meddelande inkommer från Ystads tingsrätt den 2 juni 2022.  

Mål nr T 1717-21 

Hid FN 2022.1770 

Tingsrätten bedömer att vad parterna kommit överens om avseende vårdnad, boende 
och umgänge framstår som förenligt med barnens bästa.  

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse administratör, Jenny Delfin, handlingsid: Fn 2022.1894. 

Placeringar maj 2022, handlingsid: Fn 2022.1869. 

Familjehem maj 2022, handlingsid: Fn 2022.1870. 

Dom, handingsid: Fn 2022.1479. 
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 Familjenämndens individ- och familjeutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
20 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 98 forts. 

Dom, handlingsid: Fn 2022.1838. 

Dom, handlingsid: Fn 2022.1226. 

Dom, handlingsid: Fn 2022.1837. 

Dom, handlingsid: Fn 2022.1834. 

Dom, handlingsid: Fn 2022.1770. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Familjenämnden  
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 Familjenämndens individ- och familjeutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
18 juli 2022 

 

Justerandes sign    

 

Fnifu § 105  

Redovisning av anmälningsärenden juni 
2022 

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

Ärendebeskrivning 
Placering av barn och unga maj 2022 
Kön Plats Kostnad/mån Placerings-

start 
Placerings-
avslut 

Pojke 

LVU 

SIS Fageryd 

 

SIS Stigby 

 

SIS Bärby 

 

 

 

 

209 250 kr (maj) 

2022-03-01 

 

2022-03-08 

 

2022-04-05 

2022-03-07 

 

2022-04-04 

Flicka LVU SIS Ryds Brunn  

 

Samskapa 

 

SIS Lidköping 

 

 

 

 

209 250 kr 

2021-07-13 

 

2022-03-12 

 

2022-04-28 

2022-03-11 

 

2022-04-27 

Pojke  Almaröd AB 77 900 kr  

(maj-juni) 

2021-03-01 2022-06-10 

Flicka Vejbyhem 
Stödboende 

47 700 kr (maj) 2021-12-27  

Flicka Gryning 95 170 kr (maj) 2022-02-03  

Pojke Gryning 191 890 kr (maj) 2022-02-03  
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 Familjenämndens individ- och familjeutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
18 juli 2022 

 

Justerandes sign    

 

Pojke V&B Högelid 123 380 kr (maj) 2022-04-07  

 

Extern öppenvård 
Kön HVB/SIS Kostnad/mån Placerings-

start 
Placerings 
-avslut 

Pojke Hassela 30 382 kr (maj) 2021-12-15  

 

Placering i kontrakterat jourfamiljehem 
Kön HVB/SIS Kostnad/mån Placerings-

start 
Placerings-
avslut 

Flicka Barn och 
omsorg i 
Sverige  

52 700 kr (maj) 

 

51 000 kr (juni) 

2022-03-14  

Pojke Kurera hem 97 650 kr (maj) 2022-04-22  

 
Statistik fattade beslut, februari 2022 – juni 2022 
Beslut Mar Apr Maj Jun 
Startade utredningar 14 3 12 1 

Avslutade utredningar med insats 6 5 3 5 

Avslutade utredningar utan insats 0 1 3 8 

Förlängd utredningstid 11:2 0 1 0 0 

Uppföljning utredning 11 kap § 4a 
SoL 

0 0 0 0 

Nerlagda utredningar 0 1 0 0 

Övervägande om fortsatt vård 6 kap 8 
§ SoL 

2 0 1 3 

Vård enligt LVU 3 3 0 0 

Avslag om vård enligt LVU 0 0 0 0 

Vård enligt LVU upphör 0 0 1 0 
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 Familjenämndens individ- och familjeutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
18 juli 2022 

 

Justerandes sign    

 

Placering i jourhem/familjehem enligt 
SoL 

2 1 0 0 

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

Placering i stödboende/utsluss 1 0 0 0 

Placering i jourhem/familjehem enligt 
LVU 

0 0 0 2 

Placering i akuthem/HVB-hem enligt 
LVU 

1 0 0 0 

Placering SIS enligt LVU 1 2 0 0 

Beviljat strukturerat 
öppenvårdsprogram 

1 3 5 9 

 

Statistik fattade beslut SoL och LVM, februari 2022 – maj 2022 
Beslutstyp Mar Apr Maj Jun 
Lex Sarah  0  0  0  0 

Ekonomiskt bistånd      

Utred. ek. bistånd enligt 11 kap 1 § 
SoL 

19 10 12 8 

Avsluta utredning ek. bistånd 11 7 10 6 

Lägga ner utredning ek. bistånd 4 2 10 4 

Försörjningsstöd 4 kap 1 § SoL 105 88 83 89 

Livsföring övrigt 4 kap 1 § SoL 59 52 54 35 

Arbetsförberedande insatser 4 5 4 13 

Avslag 4:1 SoL 82 67 59 57 

Överklagan rätt tid 8 4 2 4 

Överklagan avvisas 0 0 0 0 

Yttrande över överklagat beslut 8 3 0 5 

Ändring överklagat beslut 1 0 0 1 

Familjefrid     

Utredning 11:1 ansökan 0 1 0 0 
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 Familjenämndens individ- och familjeutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
18 juli 2022 

 

Justerandes sign    

 

Avsluta utredning 0 1 4 0 

Lägga ner utredning 0 0 1 0 

Öppenvård familjefrid 0 1 0 1 

Försörjningsstöd 4 kap 1 § SoL 0 0 0 1 

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 1 0 

Avsluta utredning 2 1 3 4 

Utredning yttrande/upplysningar 0 1 0 0 

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 2 

Yttrande körkortsförordning 5:2 2 0 0 0 

 

Öppenvård vuxen 2 0 3 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 
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 Familjenämndens individ- och familjeutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
18 juli 2022 

 

Justerandes sign    

 

Bostadskontrakt      

Inleda utredning 11 kap 1 § SoL 0 1 2 0 

Avsluta utredning 0 2 2 1 

Bevilja andrahandskontrakt 0 0 0 0 

Avslag 4:1 0 0 2 2 

Överklagan rätt tid 0 0 0 0 

Ändring av överklagat beslut 0 0 0 0 

 

Delegeringsbeslut, juni 2022 
2 st placeringsbeslut jml LVU 11§ med placering i jourhem/familjehem – Anders 
Throbäck, andre vice ordförande. 

1 st yttrande till Kammarrätten – Anders Throbäck, andre vice ordförande. 

 

Domar och beslut, juni 2022 
Meddelande från Ystads Tingsrätt den 15 juni 2022.  

Mål nr B 1569-22 

Hid FN 2022.1904 

Den tilltalade döms för ringa narkotikabrott enligt 1 § 1st 6 p och 2§ 
narkotikastrafflagen (1968:64). Påföljden blir dagsböter 30 om 50 kr. Den tilltalade 
åläggs även att betala 800 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.  

 

Meddelande från Ystads Tingsrätt den 22 juni 2022. 

Mål nr T 1523-21 

Hid FN 2022.1985 

Tingsrätten bedömer att ensam vårdnad är förenligt med barnets bästa. Avgörandet 
har vunnit laga kraft 2022-06-20.  

 

Meddelande från Ystads Tingsrätt den 22 juni 2022. 

Mål nr T 1717-21 

Hid FN 2022.1986 
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 Familjenämndens individ- och familjeutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
18 juli 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 105 forts. 

Målet avskrivs avseende frågan om vårdnad. Vad parterna kommit överens om 
avseende vårdnad, boende och umgänge framstår som förenligt med barnets bästa. 
Avgörandet har vunnit laga kraft 2022-06-20.  

 

Meddelande från Förvaltningsrätten i Malmö den 27 juni 2022.  

Mål nr 4582-22 

Hid FN 2022.2013 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet gällande ekonomiskt bistånd.  

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse administratör, Jenny Delfin, handlingsid: Fn 2022.2130. 

Placeringar juni 2022, handlingsid: Fn 2022.2131. 

Familjehem juni 2022, handlingsid: Fn 2022.2132. 

Dom, handlingsid Fn 2022.1904 

Dom, handlingsid Fn 2022.1985 

Dom, handlingsid Fn 2022.1986 

Dom, handlingsid Fn 2022.2013 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Familjenämnden 
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