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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 23 augusti 2022 

 

Dialoger och informationsärenden 2022-
09-23 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna. 

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

Uppföljning granskningar 
 

Socialchef Camilla Andersson informerar om individ- och familjeverksamheten samt; 

Flyktingar från Ukraina 
Kvotflyktingar 
 

Birgitta Hüllert på Eriksgård visar och presenterar verksamheten 
 
Övrigt 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Therese Stendahl, 2022-08-23. 

Sammanställning av utvärderingar på Eriksgård, handlingsid: Fn 2022.2635. 

 

Familjenämnden centralt/övergripande  

 

Therese Stendahl 

Nämndsekreterare 

 

Beslutet skickas till:  

 

Skolchef Johan Holmqvist 

Socialchef Camilla Andersson 
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Sammanställning av utvärderingar 
på Eriksgård – Grön Arena 
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Utvärderingen är gjord enligt metoden HÄNT/KÄNT/TÄNKT/LÄRT samt 
frågor ställda till personalen. Deltagarnas svar är klustrade i fyra områden 
utifrån KÄNT/TÄNKT (psykiskt välbefinnande, glädje, minskad oro och 
kamratskap). HÄNT klustras också i fyra områden (djurskötsel, 
egentid/rekreation, socialt samspel och odling. Deltagarnas svar utifrån 
LÄRT kan direkt kopplas till det de svarat utifrån HÄNT men det går också 
att finna svar som visar på att de lärt sig saker om sig själv. 
 

 

Utstickande resultat; 
 
Deltagare som arbetstränat på Eriksgård och som idag har anställning 
uttrycker sig så här; 
”Åh vad man saknar Eriksgård. Stället som hjälpte mig massor med återhämtning 
och tillfrisknande till att idag ha anställning”. 

Deltagare som framför allt deltog under HT 2021, men även en del nu under 
VT -22, ”Jag hade aldrig klarat att våga gå ut i praktik om det inte vore för Grön 
Arena och Eriksgård”. 

Deltagare som växt mycket i sin utveckling och nu aktivt tagit fram vad hen 
kan tänkas jobba med och på egen hand under sommaren besökt olika 
arbetsgivare och rekognoserat om arbetsprövning/praktik. 
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Sammanställning av utvärdering genomförd av deltagare 
från Daglig verksamhet i maj 2022; 
 

Antal svar: 11 st 

 

Citat från deltagare; ”Släpper mycket tankar när vi är här, vill inte 
hem”. 
 

Varför tror du som personal att deltagarna vill vara på Eriksgård? 
o De får sinnesro 

o Djuren och naturen läker 

o De blir en del i ett sammanhang/får ett syfte 

o Jobbiga tankar/oro försvinner 

o Birgittas sätt att bemöta deltagarna 

Vad innebär det för dig som personal att få vara med på Eriksgård? 
o Ett bra samarbete med Birgitta 

o Skön stämning 

o Lugn 

o Glädje över att se hur deltagarna trivs 

  

Psykiskt välbefinnande Glädje Minskad oro Kamratskap

Upplevelser på Eriksgård
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Sammanställning av utvärdering genomförd av deltagare 
från Rebus i april-maj 2022; 
 

Antal svar: 26 st 

 

Citat från deltagare; ”Vill åka mer hit, här kan jag komma i andra 
tankar”. 
 

Varför tror du som personal att deltagarna vill vara på Eriksgård? 
o Individanpassat utifrån allas olika förutsättningar 

o Lugnet 

o Bemötandet 

o Djuren 

o Delaktighet och ansvar 

Vad innebär det för dig som personal att få vara med på Eriksgård? 
o Glädje över att se hur bra deltagarna mår där 

o Det blir som ett andningshål 

Sammanställning av utvärdering genomförd efter varje 
besök på Eriksgård med deltagare från AFÖ perioden 
september till december 2021. 
 

Antal svar: 63 st 

Psykiskt välbefinnande Glädje Minskad oro Kamratskap

Upplevelser på Eriksgård
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När jag varit på Eriksgård har jag tänkt; 

När jag varit på Eriksgård har jag tänkt; 
 

 

Under vistelse på Eriksgård har deltagarna bland annat tänkt; 
o ”Att jag vill vara här ute mer” 

o ”Att detta kan ge mig en möjlighet att komma ut” 

o Hur viktigt det är för mig att bryta isoleringen när jag kraschar 

o ”Att jag varit i nuet” 

o ”Att jag är lyckligt lottad som vara får vara här” 

30%

30%

17%

4%
4%

2%2%2%2%2%2%2%

Lugn/lugnt/avslappnat/vilsamt

Roligt/glädje

Bra/trevligt 

Trött 

Skönt/skönt att komma hemifrån 

Hjälpfull 

Osocial 

Pigg 

Mindre ångest 

Fysisk rörelse 

En inre frihet 

Stolthet

Under vistelsen på Eriksgård har jag känt

55%

19%

17%

9%
Djurskötsel 

Socialt samspel 

Enskild tid/rekreation 

Odling 

Under vistelsen har jag gjort

Det är bra 
att prata 
svenska 

På positiva 
sakerLängtat till 

havet

Att jag inte kan 
säga nej- 

behöver bli 
bättre på det

Mysig 
gård
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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 23 augusti 2022 

 

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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 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 LOKALISERING 
AV NY F-6 SKOLA, 

TOMELILLA TÄTORT
Var ska en ny f-6 skola placeras?

Johan Holmqvist
Johan.holmqvist@tomelilla.se

Sammanfattning
Quot capita, tot sententiae
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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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 Näringslivs- och exploateringsenheten 
 Lokaliseringsförutsättningar för nybyggnation av grundskola 
 2022-06-08 
 
 

Tomelilla kommun 
Tillväxt- och utvecklingsavdelningen 
Gustafs Torg 16 
273 80 Tomelilla 
0410 – 180 00 
kommun@tomelilla.se  

Lokaliseringsförutsättningar för 
nybyggnation av grundskola 
På uppdrag av Skola har Näringslivs- och exploateringsenheten tagit 
fram förslag på lokaliseringsalternativ och platsernas förutsättningar för 
byggnation av ny grundskola i Tomelilla centralort på kommunalägd 
mark. 

Lokaliseringsförslagen baseras främst på tillräcklig fastighetsyta då 
bedömningen görs att man även borde ta fram någon form av GIS-
analys utifrån bland annat upptagsområde och befolkningsprognos. 
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Förutsättningar ny skola 
Behov  450 elever (åk F-6) 

Föreslagen byggnad 5000 m2 (1 vån) alt. 2500 m2 (2 vån) 

 

RIKTVÄRDEN 
BTA per elev  13 m2 

Skolmatsal   1,3 m2 per elev 

Friyta   30 m2 per elev 

Yta för angöring och parkering ca 4 m2 per elev 

Parkeringsyta/plats  5 x 2,5 meter = 12,5 m2 

Idrottshall   24 x 43 = 1 032 m2 

Omklädningsrum mm  10 x 43 = 430 m2  

 
BERÄKNING 

 Nyckeltal m2 

Skolbyggnad BTA / BYA 2 vån 13 m2 per elev 5 850 m2 / 2925 m2 

Friyta 30 m2 per elev 13 500 m2 

Angöring och parkering 4 m2 per elev 1 800 m2 

TOTALT  21 150 m2 / 18 225 m2 

ANDRA BEHOV 
 Nyckeltal m2 

Idrottshall 24x43 + 12x21  1300 m2 

Omklädningsrum/förråd  430 m2 

Andra lokaler?   

TOTALT  1730 m2 

 

Utifrån framställda behov beräknas ytbehovet vara minst 20 000 m2 
för byggnationen av en ny grundskola. 
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Lokaliseringsförslag 
Lindesborgsskolan 

 
Fastighet: Vitsippan 1 och del av Tomelilla 237:58 samt 237:71 

Areal: ca 35.000 m2 inkl parkmark (Vitsippan 1 ca 12.555 m2) 

Förutsättningar 

• Mycket trevlig, grön och uppväxt omgivande miljö 

• Mycket god möjlighet för gång- och cykeltrafik 

• Planenligt inom skolbyggnadens fastighet (Vitsippan 1) 

• Friyta måste kunna tillgodoses på allmän platsmark (en fråga för 
Bygglov vad de kan medge med gällande detaljplan, annars kan 
det komma att krävas ny detaljplan?) 

• Vid rivning och nybyggnation krävs tillfällig skola. Motsvarande 
tillfälliga lokaler i baracker i Kristianstad uppräknat till Tomelillas 
behov beräknas kosta ca 18 miljoner för två år. 

• Området inklämt mitt inne bland bostadskvarter vilket gör att 
alla trafik belastar omgivande bostadsgator. 

• Bättre anslutning/angöring bör anordnas från öster förslagsvis 
via Björkebogatan och/eller Kammakaregatan. För att undvika 
alla trafik genom bostadsområdena. 
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Folkets Park och Välaparken 

  

Fastighet: Folkets Park 3 och del av Tomelilla 237:84 

Areal: 24.000 m2 (Folkets Park 3 ca 18.500 m2, Tomelilla 237:84 ca 5.500 
m2) Områdena är ungefärligt inritade och beräknade. 

Förutsättningar 

• Mycket trevlig, grön och uppväxt omgivande miljö. 

• Mycket god möjlighet för gång- och cykeltrafik 

• Krävs ny detaljplan. För området vid Adelgatan är i Stadsplan 1 
från 1933 planlagt användningen allmän platsmark park 
(plantering). For området inom Folkets Park 3 är planlagt för 
användningen Allmänt eller allmännyttigt ändamål (A). Allmänt och 
allmännyttigt ändamål. Byggrätt på 3 våningar och en högsta 
byggnadshöjd på 10,8 meter. Men största delen är prickad, får ej 
bebyggas.  

• Angöring sker lämpligen vid Adelgatan. 
• För fastigheterna Folkets Park 2 och 3 och finns ett planuppdrag 

för ny eller ändring av detaljplan för bostadsändamål.  
• Det krävs att planuppdraget ändras och att ny detaljplan tas fram. 
• Finns nyttjandeavtal tom år 2024 tecknat med Tomelilla IF om 

att bedriva camping inom Folkets Park 3. 6 månaders 
uppsägningstid. (omfattar större delen av området) 

• Finns nyttjandeavtal tom 1 maj 2032 tecknat med Tomelilla IF 
om att bedriva mini/äventyrsgolf inom Folkets Park 3 (se 
skrafferat området i kartan). 6 månaders uppsägningstid. 
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Kv Trollsländan mm. 

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

Areal: ca 42.000 m2 (kv Trollsländan ca 13.500 m2) 

Förutsättningar: 

• Mycket trevlig, grön och uppväxt omgivande miljö 

• God möjlighet för gång- och cykeltrafik 

• Västra delen planlagd för detaljplanelagt för bostäder, vilket 
kräver ny detaljplan. 

• Östra delen (kv Trollsländan) planenlig. 
• Osäkert om västra området ska säljas för bostadsbyggande. 
• Västra området skulle även kunna vara en möjlig lokalisering för 

LSS-boende 
• Måste ta hänsyn till magnetfält kring transformatorstationen 
• Möjligt att få till bra angöring och parkering i öst och skola och 

friyta i väst (om området är tillgängligt) 
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Nyhem 

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

Areal: ca 83.000 m2 åkermark 

Förutsättningar: 

• Ur biltrafiksynpunk bästa alternativ. 

• Perifert område, men finns goda förutsättningar att koppla 
området till befintligt gång- och cykelvägnät. 

• Ej detaljplanelagt. Krävs ny detaljplan. 

• Åkermark med klassning 7 och 8. Lokaliseringsprövningen 
avgörande för att få ta åkermark i anspråk. 

• Tar tid att få till utemiljöns vegetation som måste skapas från 
grunden. 
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Ullstorp 

 
Fastighet: del av Ullstorp 9:3, del av Ullstorp 127:1 

Areal: ca 18.000 m2 

Förutsättningar: 

• Mycket trevlig, grön och uppväxt omgivande miljö då området 
angränsat till naturreservatet Skogsbacken. 

• Perifert område, men finns mycket goda förutsättningar att 
koppla området till befintligt gång- och cykelvägnät. Gröna gång- 
och cykelstråk finns genom Skogsbackens naturreservat till 
centrala delar av centralorten.  

• Ur biltrafiksynpunk en bra lokalisering längs Rosendalsvägen. 
Genom södra delen av område finns infart till reningsverket. 
Utredning bör göras kring tunga transporter och eventuellt farligt 
gods. 

• Att området ligger i område med så höga naturvärden gör också 
att det kan vara livsmiljö för skyddade arter. Utredning bör göras. 

• Ej detaljplanelagt. Krävs ny detaljplan. 

• Marken ej åkermarksklassad. 

 

31



 

 Familjenämndens utbildningsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
8 september 2022 

 

Justerandes sign    

 

Fnuu § 39 Dnr FN 2022/75 

Aktiv fritid 

Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till 
familjenämnden 
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Bakgrund  
Sverigedemokraterna har genom Per Gustavsson m.fl. motionerat den 3 maj 2021 
om att Tomelilla kommun ska, likt Ängelholm öka föreningarnas åtagande visavi 
barn/unga genom att genomföra aktiviteter i samband med skoldagens slut. 
Förvaltningen har fått i uppdrag att utreda motionärens förslag. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 25 oktober 2021 (Kf § 124/2021) att 
familjenämnden och kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda om det är 
möjligt att införa Aktivitet förebygger och After School i Tomelilla kommun. 

Motionen 
Per Gustafsson (SD) m.fl. har lämnat in motion om aktiv fritid med följande 
lydelse: 
”Det är tid att ta ansvar för barns hälsa. Att bygga nätverk och skapa bra 
förutsättningar för våra barn är viktigt i det förebyggande arbetet. Det krävs att 
samhällets olika aktörer hjälps åt och tar sitt ansvar så att våra barn ges möjlighet till 
sysselsättning och en god gemenskap. 

Alla barn som vill ska kunna ha en organiserad fritid oavsett förutsättningar. Detta 
kan innebära att samhället behöver ta ett visst ansvar så att barnen kommer ut och 
får prova på olika aktiviteter och får uppleva det positiva med att få vara en del i 
föreningslivet. Detta kan göras tillsammans med socialtjänst och fältare, BUP, 
föreningsliv och näringsliv. 

Detta kommer att ställa vissa krav på ledarna i föreningslivet som de kanske redan 
uppfyller. Ledarens metoder, bemötande och förhållningssätt är avgörande för 
barnens välmående och utveckling. 

AF och AS kommer ursprungligen från Ängelholms kommun. För att se hur de 
arbetar och till viss del finansierar det gå in på:  
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 Familjenämndens utbildningsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
8 september 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 39 forts. 

https://www.engelholm.se/utbildning-och-barnomsorg/kunskapsstaden-
angelholm/aktivitet-forebygger.html  

För att vi i så stor utsträckning ska få våra barn aktiva i föreningslivet tycker vi 
Sverigedemokrater att det är en god idé att titta på om Aktiv Fritid och After School 
skulle kunna implementeras i Tomelilla kommun. 

Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna: 

• Att familjenämnden och kultur och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda 
om det är möjligt att införa Aktivitet förebygger och After School i Tomelilla 
kommun. 

• Att Tomelilla kommun inför Aktivitet förebygger och After School om 
utredningen visar att detta är möjligt.” 

 

Förvaltningens yttrande 
Förvaltningen instämmer i det viktiga med såväl ökad rörelse som 
föreningsdeltagande för våra barn/unga. En aktiv fritid ger bättre förutsättningar för 
våra barn och unga att lyckas och är en social/psykisk och fysisk friskfaktor. Under 
avsnittet – vad görs i dag och vad planeras framöver – beskrivs satsningar i linje med 
motionärernas förslag. 

Vi ser flera utmaningar med föreslagna lösningar om tidigare föreningsaktiviteter i 
samband med skoldagens slut. Generellt har våra föreningar svårt att engagera ledare 
före arbetsdagens slut. Våra föreningar förlitar sig på helt och hållet på ledare som är 
ideellt engagerade och som arbetar dagtid. Vi kommer undersöka vidare om det finns 
någon förening som har möjlighet att engagera ledare på dagtid. Vinsten i föreslagna 
upplägg är dock att barn/unga får prova flera aktiviteter, lära känna flera föreningar.  

För att kunna få till föreningsengagemang i anslutning till skoldagen och 
förutsättningar för våra barn/unga att deltaga i detta så kommer det att få 
konsekvenser avseende skolskjutstider m.m. Våra yngsta barn slutar i regel tidigare på 
eftermiddagen och våra skolskjutsbarn åker hem i direkt anslutning till skoldagens 
slut. I en satsning där alla barn/unga ska ha möjlighet att deltaga kommer det att 
krävas en större omläggning av skolskjutsarnas tidtabell och system. 

Ytterligare en förutsättning för tidigare aktiviteter i samband med skoldagens slut 
kommer minska skolans och/eller fritidshemmets möjlighet att disponera 
idrottslokaler under eftermiddagar. 
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 Familjenämndens utbildningsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
8 september 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 39 forts. 

Vad görs i dag och vad planeras framöver? 
Som tidigare konstaterat är det viktigt med en aktiv fritid och föreningsdeltagande för 
våra barn/unga. Både familjenämnden och kultur-och fritidsnämnden arbetar aktivt 
med dessa viktiga frågor. 

Skolorna, samtliga f-6 skolor, ingår i riksidrottsförbundets (RF:s) rörelsesatsning 
sedan snart två år tillbaka. En satsning i akt och mening att skapa ökad fysisk aktivitet 
bland elever under skoldagen, utöver idrottsundervisningen, aktiva och stimulerande 
raster, exempelvis. Riksidrottsförbundet, genom SISU, har utbildat skolpersonal 
(utvald) att leda/implementera satsningen på de respektive skolorna. 

Även nationellt har behovet att öka våra barns/elevers fysiska aktivitet identifierats, 
ett exempel på detta är den ökade undervisningstiden inom ämnet idrott-och hälsa 
som Skolverket beslutat om i sin revidering av grundskolans timplan. 

Våra fältare i samverkan med Soffta genomför sedan några år tillbaka aktiviteter för 
våra yngre och äldre barn som ligger i linje med motionens syfte. Barnen/de unga 
hjälps åt att plocka fram olika fysiska aktiviteter/sporter som de vill prova 
på/genomföra. Fältarna leder sedan vald aktivitet/sport på bokad tid i sporthallen. 
Upplägget är tänkt att fånga in de barn/unga som inte är engagerade i 
föreningsliv/deltar i idrott på fritiden för att skapa ett intresse för och brygga till 
föreningar/idrotter. 

Slutligen så planerar kultur-och fritidsverksamheten för en ”föreningsdag” i 
september för att öka intresset för föreningar och säkerställa en god folkhälsa.  

”Föreningsdagar”/”föreningsmässor” eller liknande genomförs i vissa kommuner 
och går ut på att en särskild dag engageras för och med våra föreningar i akt och 
mening att dessa ska nå ut med sin verksamhet och kunna nå nya 
medlemmar/deltagare. Upplägget är dessutom organiserat så att skolorna kan besöka 
”föreningsdagen”/”föreningsmässan” för att stimulera våra barn/unga till ökad aktiv 
fritid. 

Slutsatser 
Förvaltningen har genom sin utredning kommit fram till att de bakomliggande 
syftena i motionärens förslag till stora delar fångas i aktiviteter som nämndernas 
verksamheter redan genomför eller planerar genomföra. Att genomföra förslaget i 
motionen rakt av i verksamheten skulle leda till stora konsekvenser. 

Ekonomiska konsekvenser 
Om motionen skulle genomföras skulle det kunna leda till högre kostnader för bland 
annat skolskjuts pga två turer. Även andra kostnader kan tillkomma. 
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 Familjenämndens utbildningsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
8 september 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 39 forts. 

Barnperspektivet 
De redan gjorda aktiviteterna innebär att verksamheterna stimulerar till rörelse. En 
förlängd skoltid utifrån förslaget innebär att barns möjligheter till läxtid förläggs till 
senare del. Eftersom motionen inte innebär obligatorisk verksamhet är det 
fortfarande de barn som redan vill röra på sig som omfattas av motionens innebörd. 

Miljöperspektivet 
Ev. ytterligare skolskjuts kan innebära en viss miljöpåverkan. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius och skolchef Johan 
Holmqvist, handlingsid: Fn 2022.2441. 

Kf § 124/2021, handlingsid: Fn 2022.2435. 

Tidigare behandling 
Kf § 124/2021: 

Kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad med förvaltningens förslag till 
yttrande. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Familjenämnden 

Kommunfullmäktige 
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 Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
25 oktober 2021 

 

Justerandes sign    

 

Kf § 124 Dnr KS 2021/92 

Svar på motion om aktiv fritid 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad med förvaltningens förslag till 
yttrande. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 19 maj 2021 (Ksau § 111/2021) 
remittera motionen till förvaltningen för beredning och därefter till kultur- och 
fritidsnämnden för yttrande. 

 

Per Gustafsson (SD) m.fl. har lämnat in motion om aktiv fritid med följande 
lydelse: 
”Det är tid att ta ansvar för barns hälsa. Att bygga nätverk och skapa bra 
förutsättningar för våra barn är viktigt i det förebyggande arbetet. Det krävs att 
samhällets olika aktörer hjälps åt och tar sitt ansvar så att våra barn ges möjlighet till 
sysselsättning och en god gemenskap. 

Alla barn som vill ska kunna ha en organiserad fritid oavsett förutsättningar. Detta 
kan innebära att samhället behöver ta ett visst ansvar så att barnen kommer ut och 
får prova på olika aktiviteter och får uppleva det positiva med att få vara en del i 
föreningslivet. Detta kan göras tillsammans med socialtjänst och fältare, BUP, 
föreningsliv och näringsliv. 

Detta kommer att ställa vissa krav på ledarna i föreningslivet som de kanske redan 
uppfyller. Ledarens metoder, bemötande och förhållningssätt är avgörande för 
barnens välmående och utveckling. 

AF och AS kommer ursprungligen från Ängelholms kommun. För att se hur de 
arbetar och till viss del finansierar det gå in på: 
https://www.engelholm.se/utbildning-och-barnomsorg/kunskapsstaden-
angelholm/aktivitet-forebygger.html  

För att vi i så stor utsträckning ska få våra barn aktiva i föreningslivet tycker vi 
Sverigedemokrater att det är en god idé att titta på om Aktiv Fritid och After Scholl 
skulle kunna implementeras i Tomelilla kommun. 
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 Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
25 oktober 2021 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 124 forts. 

 

Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna: 

• Att familjenämnden och kultur och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda 
om det är möjligt att införa Aktivitet förebygger och After School i Tomelilla 
kommun. 

• Att Tomelilla kommun inför Aktivitet förebygger och After School om 
utredningen visar att detta är möjligt.” 

 

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius föreslår att kultur- och 
fritidsnämnden besvarar motionen enligt följande: 
Barns rörelse som är kopplad till glädje och nyfikenhet är något som förvaltningen 
ställer sig positiv till att utveckla och utreda.  

Utredningen bör belysa hur man kan utöka eller inrymma detta i skoltiden. Det finns 
kommuner som har gjort detta på frivillig väg och andra kommuner som exempelvis 
Ängelholm som har detta som en del av skoltiden så att det verkligen blir en 
möjlighet för alla barn att aktiveras. En svårighet i vår kommun är de barn som har 
skolskjuts eller går på kulturskolan. Utredningen bör därför belysa eventuella 
konsekvenser för dessa barn då skoldagen förskjuts (i Ängelholm med 60 min/dag). 
Utredningen bör också belysa vad som kan ske inom ramen för de befintliga 
resurserna och vad som bör vara föremål för en kommande budgetdiskussion. I 
övrigt bör utredningen även belysa eventuella konsekvenser för SOFFTA. 

Det är viktigt att det förslag som lämnas är förankrat i kultur- och fritidsnämnden 
och familjenämnden. Därför ser gärna förvaltningen att de personer som ska 
genomföra utredningen kommer från såväl kultur och fritid som skolverksamheten 
för att få ett så väl belyst och genomarbetat förslag som möjligt. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningen avvaktar med att bedöma ekonomiska konsekvenser tills förslag 
lämnas. 

Barnperspektivet 
Det är bra med aktivitet för barns fysiska och psykiska välmående. I utredningen bör 
utredarna dessutom inhämta barns syn på förslagen. 
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 Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
25 oktober 2021 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 124 forts. 

Miljöperspektivet 
Inga konsekvenser. 

Uppföljning 
Ingen uppföljning för närvarande. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen enligt förvaltningens förslag till 
yttrande. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen § 116/2021, handlingsid: Ks 2021.3456. 

Tidigare behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 111/2021:  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till förvaltningen för 
beredning och därefter till kultur- och fritidsnämnden för yttrande 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 160/2021: 

Kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad med förvaltningens förslag till 
yttrande. 

Kommunstyrelsen § 116/2021: 

Kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad med förvaltningens förslag till 
yttrande. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Per Gustafsson (SD) 

Anders Rosengren (SD) 

Thony Blomgren (SD) 

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

Diarienummer: FN 2022/56 
 
Datum 14 september 2022 

 

Tjänsteskrivelse, delårsrapport januari-
augusti 2022 Familjenämnden 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar godkänna delårsrapport januari-augusti 2022 och lägger 
densamma till handlingarna. 

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

Familjenämnden prognostiserar ett överskott på 2,5 mnkr vid årets slut. Överskottet 
kan hänföras framförallt till Arbete och försörjning och gymnasiet. Överskottet inom 
Arbete och försörjning beror på att försörjningsstödet har varit på en låg nivå under 
hela året och gymnasiets överskott beror framförallt på att det finns färre elever än 
budgeterat. 

Ekonomiska konsekvenser 
Familjenämnden prognostiserar ett 2,5 mnkr resultat för verksamhetsåret. 

Barnperspektivet 
Resultatet för familjenämndens verksamheter påverkar medborgares möjligheter till 
stöd och utbildning. 
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2 (2) 

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

Uppföljning 
Uppföljning sker i årsredovisningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, biträdande skolchef Ulrika Ahrlin, 2022-09-14. 

Delårsrapport januari-augusti 2022 Familjenämnden, handlingsid: Fn 2022.2652. 

 

Familjenämnden centralt/övergripande  

 

 

Ulrika Ahrlin 

Biträdande skolchef 

 

Beslutet skickas till:  

 

Ekonomichef Elisabeth Wahlström 

Skolchef Johan Holmqvist 

Socialchef Camilla Andersson 
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Förvaltningsberättelse 

Styrning och uppföljning av den kommunala 
verksamheten 

Livskvalitet 

Hur arbetar vi för att uppfylla livskvalitetsprogrammets intentioner? 
Barn och utbildning, Individ och familj 

Familjenämndens båda verksamheter, Barn- och utbildning och Individ och 
Familjeomsorgen har tagit steg för att gemensamt arbeta med social innovation tillsammans 
med bland annat forskningsinstitutet RISE och Karolinska Institutet Innovations AB med 
en modell som ska göra det enklare för offentlig sektor, sociala entreprenörer och privata 
finansiärer att arbeta tillsammans och främja utvecklingen av sociala innovationer. 
Familjenämndens verksamheter har konkretiserat utmaningen - Hur skapar vi mer 
träffsäkra förebyggande insatser för barn som riskerar att hamna utanför samhället - där 
verksamheterna behöver tänka nytt. Projektet är utforskande till sin karaktär och nästa steg 
är att testa och utveckla lösningar, där även lokala entreprenörer bjuds in. En workshop har 
genomförts med intressenter, och efter att dessa skickat in har två alternativ för framtida 
arbeten utkristalliserats. Dessa har verksamheterna nu uppföljningar med för att komma 
vidare i arbetet. 

Verksamheterna BoU och IFO har även haft en gemensam dag för ledningsgrupperna som 
tog fram olika samverkansmöjligheter för att mer effektivt erbjuda barn och familjer stöd. 
Till exempel socialtjänstens deltagande i skolans aktiviteter, utvecklande av rutiner för den 
formaliserade samverkan och ökad kommunikation mellan verksamheterna. 

Vad säger brukarna, barnen, eleverna? 
Individ och familj 

På Grön arena arbetar AME och försörjningsstöd med att erbjuda sjukskrivna klienter en 
djur- och naturunderstödd aktivitet för att bryta en social isolering och utanförskap. En 
reflektionsmetod har använts  "hänt, tänkt, känt och lärt" och 16 besök har genomförts och 
46 svar har inkommit efter dessa tillfällen. 82% har varit positiva och känt att aktiviteten 
varit lugn, skön, rolig och inspirerande. 

Barn och utbildning 

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 
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parameter och den positiva utvecklingen är en god förutsättning för att kunskapsresultaten 
ska höjas ytterligare. På mer än hälften ligger resultaten inom de bästa 25% kommunerna 
och enbart på en fråga inom de lägsta 25%. 

Vision 

Hur arbetar vi för att uppnå visionen? 
Individ och familj 

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

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

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

Barn och utbildning 

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

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

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

Familjenämnden 
Ordförande: Charlotte Rosdala (C) 

Verksamhetschef för individ- och familjeomsorg: Camilla Andersson 

Verksamhetschef för barn och utbildning: Johan Holmqvist 

Ansvarsområde 
• Missbruksvård 

• Barn- och ungdomsvård 

• Familjerätt 

• Öppenvård 

• Integrationssamordning 

• Administrativt ansvar för vuxenutbildning, svenska för invandrare samt gymnasium 

• Arbete och försörjning 

• Personligt ombud 

• Förskola 

• Grundskola 

• Grundsärskola 

• Fritidshem 

• Gymnasieskola (ej utbildning enbart administrativt) 

• Tillsyn av fristående förskoleenheter 

Väsentliga händelser 

Individ- och familjeomsorg 

• Kvällsöppet på Lärcentrum och Studie-och yrkesvägledare 

• Under sommaren 2022 har 67 ungdomar haft feriejobb. 

• Samtliga tjänster inom myndighet barn och familj är tillsatta. 
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Barn och familj 

• Lokaliseringsförslag för nybyggnation av F-6 skola har presenterats för 
familjenämnden. 

• En rektor och chefen för Barn- och elevhälsan har påbörjat rektorsprogrammet. 

• Byggstart för uteklassrum på Brösarps skola och utsiktens förskola " I Ur och 
skur". 

• Samtliga rektorer i förskolan deltar i Regionalt rektorsnätverk för förskolans 
rektorer inom FoU Skola, Skånes kommuner 

Verksamhetsuppföljning 

Individ- och familjeomsorg 
På Lärcenter har studiehandledaren startat upp ett språkstödscafé med regelbundna träffar i 
syfte att träna svenska språket. Träffarna är varannan vecka och deltagarna pratar med 
varandra om alldagliga saker. De får då stöd med uttal, grammatik samt svar på frågor om 
det svenska samhället. Målet är att få dem att prata så mycket som möjligt.  Det är 
vanligtvis 5-7 deltagare per tillfälle. Hittills har det endast varit kvinnor och de flesta har det 
i sin planering tillsammans med sin coach på AME. 

Lärcentrum samt studie och yrkesvägledare har kvällsöppet varannan vecka, vilket visat sig 
varit lyckosamt. Många av våra invånare har nyttjat dessa kvällstider. 

Tomelillas arbetsmarknadsenhet har beviljats medel till ett FINSAM projekt tillsammans 
med Ystads kommun, vuxenutbildningen och Arbetsförmedlingen. Projektet heter 
”Praktisk Svenska” och syftar till att ge de som är ute på praktik, ett stöd av lärare i svenska 
ute på arbetsplatsen . Det är för dem som stannat upp i sin språkutveckling inom SFI eller 
inte kan ta del av den traditionella SFI undervisningen. Som deltagare så är man inskriven i 
projektet under 6-12 månader. Projektet ska löpa till och med 2024. 

Enhetschefen på försörjningsstöd deltar i en samverkan med Simrishamn kommun, 
vuxenpsykiatrin Arbetsförmedlingen och vårdcentralerna i kommunerna. Fokuset är att ha 
en lärandemiljö och dra nytta av varandras kompetens och erfarenheter i verksamheten 
samt efter samtycke från klient kunna lyfta individärende där man upplever att samverkan 
eller insatserna inte räcker till. 

Revisionen har under våren granskat samverkan mellan skola och socialtjänst kring barn 
som far illa eller är i riskzonen. Den sammanfattande bedömningen är att det finns en 
ändamålsenlig samverkan men att den kan formaliseras ytterligare. Det arbetet är påbörjat 
och det innebär bland annat att planer tas fram, skapa rutiner, bättre kommunikation samt 
kännedom om varandras arenor och uppdrag. Det pågår ett utvecklingsarbete gällande att 
säkerställa att förhandsbedömning och utredning av SoL-ärenden gällande barn och unga 
genomförs inom den lagstadgade tiden om 14 respektive 120 dagar. Enheten har arbetat 
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med att ta fram nya rutiner, arbeta med utredningsplaner och annat stöd såsom ärendelistor 
och genomgångar för att utreda ärendena mer skyndsamt. 

Handläggarna inom barn och familj har i ganska stor omfattning fortsatt att arbeta med 
med digitala möten med både barnen och familjerna. Det underlättar ibland för familjerna 
att delta på möten med kort framförhållning. En annan aspekt är att familjerna kan uppleva 
det tryggare att ses hemifrån. Det sker alltid en bedömning om digitala möten anses 
lämpliga för ärendet eller inte. 

Resursenheten har påbörjat delar av det samarbete som ska implementeras i kommande 
Familjecentral. Familjebehandlarna erbjuder familjer på BVC och BMM, stöd till  föräldrar 
eller blivande föräldrar som upplever svårigheter i föräldraskapet, konflikter mellan 
föräldrar som kan påverka barnen etc. 

Resursenheten arbetar nära skolorna, särskilt Kastanjeskolan i förhållande till elevnärvaro. 
Elevers närvaro kan förutom skolfaktorer bero på faktorer hos barnen eller i familjen där 
det finns insatser. Skolan och socialtjänst och andra har också ett gemensamt ansvar, 
reglerat i bland annat regeringsuppdraget ”Tidigt samordnade insatser” som förlängts och 
samordnas av Skolverket. 

Intern kontroll 
På punkten ”Brister i introduktion av nya medarbetare leder till kvalitetsbrister” så har 
granskningen skett genom en enkät som skickats ut via mail till alla nyanställda från 2022-
01-01 inom Stöd och omsorg. Det har även gått ut en påminnelse att svara på enkäten. 
Dock är svarsfrekvensen låg. Enheten individ och familjeomsorgen är inte så stor och 
antalet nyanställda är inte så hög under kontrollperioden. Men i granskningen så har det 
framkommit att det finns brister i introduktionen som behöver åtgärdas. Materialet och 
rutinen som används vid introduktion behöver ses över.  Övriga internkontrollpunkter följs 
upp på årsbasis. 

Barn och utbildning 
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 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. 
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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. 

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. 

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. 

Intern kontroll 
Barn och utbildning har två punkter av intern kontroll att redovisa i delårsrapporten, 
hantering av hotfulla situationer och hantering av nationella prov för att säkerställa att 
sekretessen inte röjs. Samtliga skolor och förskolor har planer för hur man hanterar 
hotfulla situationer och rutiner för när någon krissituation uppstår, planer på skolorna 
angående pågående dödligt våld arbetas fram under hösten och våren Brist finns gällande 
hanteringen av nationella prov i initiala mottagandet på kommunhuset i övrigt upplevs 
leveranskedjan fungera väl. Delvis nya rutiner för initiala mottagandet av nationella prov 
kommer att genomföras under läsåret 22/23. 

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

 

Kommentar: 
Målet blir inte uppfyllt. Andel behöriga till gymnasiets yrkesprogram blev vt 22 74,1%. 
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Familjenämndens ska bidra med mer öppen data samt tillgänglig och 
relevant information om nämndens verksamheter 

 

Kommentar: 
Målet bedöms bli helt uppfyllt. Arbetsmarknadsenhetens utökade öppettider har varit 
uppskattade och besökta. Informationen på hemsidorna ska uppdateras under hösten och 
man avser att använda Icas skärmar för spridning av information. 
Barn och utbildning bidrar med två nya öppna datapunkter, gällande geografiskt läge för 
skolor och förskolor samt barn- och elevantal. BoU har lämnat material till 
digitaliseringsavdelningen angående skolvals e-tjänst. 

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

 

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

Samtliga verksamheter under familjenämndens ansvar ska etablera metoder 
för barns inflytande 

 

Kommentar: 
Målet bedöms bli uppfyllt. Elevhälsan arbetar aktivt med målet för att etablera metoder 
för elevers inflytande. Verksamheterna inom IoF har tagit fram förslag på metoder för 
barns inflytande och arbetar för en implementering under hösten. 

Trygghet och hälsa 

Minst fem föreningar ska nattvandra under 2022  
Kommentar: 
Nattvandringsavtal finns med Onslunda Byalag, Rio Biografen, Tomelilla scoutkår, Ljunits 
Ryttarförening, Friluftsfrämjandet, Nattvandrarna 

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

 

Kommentar: 
Målet bedöms bli uppfyllt. Verksamheterna arbetar aktivt för att planera utbildning av 
vårdnadshavare. 

Ekonomi 
Nettokostnader (tkr) Utfall 

jan-aug 
2021 

Utfall 
jan-aug 

2022 

Budget 
jan-dec 

2022 

Prognos 
jan-dec 

2022 

Budget-
avvikelse 

Intäkter 139 890 135 079 200 730 201 050 320 

Kostnader -409 280 -412 
592 

-629 359 -627 179 2 180 

Summa nettokostnader -269 390 -277 513 -428 629 -426 129 2 500 
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Investeringar (tkr) Utfall 
jan-
aug 
2021 

Utfall 
jan-aug 

2022 

Budget 
jan-dec 

2022 

Prognos 
jan-dec 

2022 

Budget-
avvikelse 

IKT plan -1 286 -1 384 -1 500 -1 500 0 

Inventarieutbyten -707 -778 -1 500 -1 500 0 

Summa investeringar -1 993 -2 162 -3 000 -3 000 0 

Familjenämnden prognostiserar ett överskott på 2,5 mnkr vid årets slut. Överskottet kan 
hänföras framförallt till Arbete och försörjning och gymnasiet. Överskottet inom Arbete 
och försörjning beror på att försörjningsstödet har varit på en låg nivå under hela året och 
gymnasiets överskott beror framförallt på att det finns färre elever än budgeterat. 

Individ- och familjeomsorg 
Nettokostnader i detalj, individ- 
och familjeomsorg (tkr) 

Utfall 
jan-aug 

2021 

Utfall 
jan-aug 

2022 

Budget 
jan-dec 

2022 

Prognos 
jan-dec 

2022 

Budget-
avvikelse 

Ledning och politik -3 282 -3 994 -6 705 -6 705 0 

Barn och unga -17 798 -18 105 -24 495 -24 995 -500 

Arbete och försörjning -11 700 - 6561 -13 931 -11 931 2 000 

Arbetsmarknadsenheten -2 133 -3 137 -6 376 -6 376 0 

Kommunal vuxenutbildning -4 933 -2 325 -6 050 -6 050 0 

Resursenheten 0 -6 022 -9 919 -9 419 500 

Summa nettokostnader -39 846 -40 144 -67 476 -65 476 2 000 

Individ och familj prognosisterar ett plus på 2 miljoner vid årets slut. 

Överskottet beror på att försörjningsstödet har varit på en låg nivå under hela året och 
minskat ytterligare något i juli och augusti. I prognosen har det tagits hänsyn till 
kostnaderna kan komma att öka till vintern på grund av inflationen. 

Kommunala vuxenutbildningen förväntas följa budget. Antalet deltagare har varit något 
lägre än budget under våren. Dock inte i SFI där det deltagarantalet följer det budgeterade 
antalet 65 stycken. 

Arbetsmarknadsenheten ser ut att hålla budget. 

Placeringskostnaderna för unga ser ut att gå minus 500 tkr med de placeringar vi haft under 
året och de vi har för tillfället. Samtidigt ser placeringskostnaderna för vuxna missbruk ut 
att gå plus 500 tkr. 

Behovet av inhyrd personal har under perioden varit lågt. 
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Barn och utbildning 
Nettokostnader i detalj, barn 
och utbildning (tkr) 

Utfall 
jan-aug 

2021 

Utfall 
jan-aug 

2022 

Budget 
jan-dec 

2022 

Prognos 
jan-dec 

2022 

Budget-
avvikelse 

Ledning och politik -10 136 -10 121 -16 014 -16 014 0 

Gymnasiet -49 066 -49 121 -79 168 -77 168 2 000 

Skolpeng/barnpeng -131 875 -136 148 -202 444 -203 944 -1 500 

Barn och utbildning 1-16 år -38 677 -41 978 -63 527 -63 527 0 

Summa nettokostnader -229 754 -237 368 -361 153 -360 653 500 

Barn och utbildning prognostiserar ett överskott på 0,5 mnkr vid årets slut. 

Gymnasiet har ett överskott under vårterminen på grund av färre elever än budgeterat men 
också på grund av lägre kostnader för transporter och skolkort. Gymnasiet har inga 
kostnader för skolkort under sommaren. Hur det kommer att se ut till hösten med antalet 
elever vet vi inte än. Det är svårt att gissa hur stora kostnaderna är under juli och augusti 
eftersom pengarna betalas ut i efterskott för dessa två månader. Gymnasieprogrammen 
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 vakant tjänst 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. 

Framtid 

Individ- och familjeomsorg 
Arbetar tillsammans med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen , Region Skåne och 
SÖSK kommunerna kring en gemensam ansökan för ett ESF projekt. Syftet med projektet 
ska vara att arbeta med de deltagare som FK är i kontakt med, som är sjukskrivna och inte 
kommit upp i 10 timmars arbetsförmåga /vecka. Deltagaren ska inte uppbära 
försörjningsstöd. 

Handläggare inom barn och familj påbörjar Yrkesresan under hösten. Yrkesresan är ett 
koncept för introduktion och kompetensutveckling som syftar till att ge kvalitet i varje 
möte mellan socialtjänstens medarbetare och invånare. Målet med Yrkesresan är att stärka 
kompetens och yrkesstolthet för både medarbetare och chefer inom socialtjänsten genom 
att erbjuda bästa tillgängliga kunskap på ett samlat och pedagogiskt sätt. Det är ett 
samarbete mellan Socialstyrelsen, SKR och Skånes kommuner som kommunerna haft 
möjlighet att ansluta sig till. 
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Barn och utbildning 
Barn och utbildning fortsätter sin kvalitetsresa där varje enhet tar stort ansvar för dess 
utveckling mot målen. Kvalitetsarbetet bygger på tillit till de som arbetar närmast våra barn 
och elever och dess ledare. Det betyder att det finns en förväntan inför framtiden att 
projekt och insatser utgår från utvecklingsområden som verksamheterna processat fram. 
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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: Ulrika Ahrlin  
Titel: Biträdande skolchef 
E-post: ulrika.ahrlin@tomelilla.se 
Telefon: 0417-18487 
Mobil: 0709-958487 
 

Diarienummer: FN 2021/103 
 
Datum 14 september 2022 

 

Tjänsteskrivelse, intern kontroll 
redovisning delår 2022 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar godkänna rapporten av intern kontrollplanen för delåret 
2022, handlingsid: Fn 2022.2636 och lägger den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Denna rapport innehåller en sammanfattande bedömning av de intern 
kontrollpunkter som enligt plan skulle redovisas delåret 2022. 

Individ och familj  
På punkten ”Brister i introduktion av nya medarbetare leder till kvalitetsbrister” så 
har granskningen skett genom en enkät som skickats ut via mail till alla nyanställda 
från 2022-01-01 inom Stöd och omsorg. Det har även gått ut en påminnelse att svara 
på enkäten. Dock är svarsfrekvensen låg. Enheten individ- och familjeomsorgen är 
inte så stor och antalet nyanställda är inte så hög under kontrollperioden. Men i 
granskningen så har det framkommit att det finns brister i introduktionen som 
behöver åtgärdas. Materialet och rutinen som används vid introduktion behöver ses 
över.  
 
 
Barn och utbildning 
Barn och utbildning har två punkter av intern kontroll att redovisa i delårsrapporten, 
hantering av hotfulla situationer och hantering av nationella prov för att säkerställa 
att sekretessen inte röjs. Samtliga skolor och förskolor har planer för hur man 
hanterar hotfulla situationer och rutiner för när någon krissituation uppstår, planer på 
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skolorna angående pågående dödligt våld arbetas fram under hösten och våren. Brist 
finns gällande hanteringen av nationella prov i initiala mottagandet på kommunhuset 
i övrigt upplevs leveranskedjan fungera väl. Delvis nya rutiner för initiala 
mottagandet av nationella prov kommer att genomföras under läsåret 22/23. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningen har inte funnit att uppföljningen ger några ekonomiska konsekvenser. 

Barnperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit att uppföljningen påverkar barn, goda rutiner för 
hotfulla situationer är dock väsentliga för att skapa trygghet i förskola och skola. 

Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit att uppföljningen påverkar miljön. 

Uppföljning 
Intern kontrollplanen följs även upp vid årsredovisningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, biträdande skolchef Ulrika Ahrlin, 2022-09-14. 

Intern kontroll redovisning delår 2022, handlingsid: Fn 2022.2636. 

Familjenämnden internkontrollplan 2022, handlingsid: Fn 2022.353. 

 

Familjenämnden centralt/övergripande  

 

 

Ulrika Ahrlin 

Biträdande skolchef 

 

Beslutet skickas till:  

 

Ekonomichef Elisabeth Wahlström 

Socialchef Camilla Andersson 

Skolchef Johan Holmqvist 

54



 

 

 
Uppföljning internkontrollplan delår, 2022 – Familjenämnden 
 
Denna rapport innehåller nämndens sammanfattande bedömning av uppföljningen av internkontrollplanen samt dokumentation av internkontrollplanens samtliga 
punkter, både direktåtgärder och granskningar. 
 
Sammanfattning 
 
Individ och familj  
På punkten ”Brister i introduktion av nya medarbetare leder till kvalitetsbrister” så har granskningen skett genom en enkät som skickats ut via mail till alla 
nyanställda från 2022-01-01 inom Stöd och omsorg. Det har även gått ut en påminnelse att svara på enkäten. Dock är svarsfrekvensen låg. Enheten individ och 
familjeomsorgen är inte så stor och antalet nyanställda är inte så hög under kontrollperioden. Men i granskningen så har det framkommit att det finns brister i 
introduktionen som behöver åtgärdas. Materialet och rutinen som används vid introduktion behöver ses över.  
 
 
Barn och utbildning 
Barn och utbildning har två punkter av intern kontroll att redovisa i delårsrapporten, hantering av hotfulla situationer och hantering av nationella prov för att 
säkerställa att sekretessen inte röjs. Samtliga skolor och förskolor har planer för hur man hanterar hotfulla situationer och rutiner för när någon krissituation 
uppstår, planer på skolorna angående pågående dödligt våld arbetas fram under hösten och våren Brist finns gällande hanteringen av nationella prov i initiala 
mottagandet på kommunhuset i övrigt upplevs leveranskedjan fungera väl. Delvis nya rutiner för initiala mottagandet av nationella prov kommer att genomföras 
under läsåret 22/23. 

 
 
Dokumentation av direktåtgärder och granskning 
Nedan dokumenteras internkontrollplanens samtliga punkter, både direktåtgärder och granskningar. 
 
Granskning 
Riskid 4 
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Risk Brister i introduktion av nya medarbetare leder till kvalitetsbrister. 

Kontrollmoment Enkät till nyanställda under 2022. 

Kontrollmetod Enkäter 

Omfattning/avgränsning Samtliga 

Sammanfattande resultat 
av granskning 

Sammanfattningsvis är det två olika resultat utifrån enkäten. En svarande har fått en heltäckande introduktion medans den andra 
svarande har fått en mer bristfällig introduktion. 

Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag till 
åtgärder 

En enkät bestående av 16 frågor skickades ut via mail till 32 personer. De 32 personerna var de som var nyanställda från 2022-01-01 
inom Stöd och omsorg.    
Svarsfrekvensen var låg trots påminnelse om enkäten. Totalt svarade 16 personer varav två var personer som hade börjat sin 
anställning på Individ och familjeomsorgen. Det är dessa två medarbetares svar som redovisas nedan. 
Frågan gällande om medarbetarna vet var de hittar rutinerna för att kunna utföra sitt arbete så är svaren att man tittar i 
Kvalitetsledningssystemet, verksamhetens mapp eller frågar kollega.  
En av dem har fått information om avvikelsehantering/händelserapportering samt har kännedom om Lex Sarah Den andra 
personen har inte det.  
De har fått information om sekretessen och de vet innebörden av inre och yttre sekretess.  
De svarar att de har fått tillräckligt med information för att kunna dokumentera i verksamhetssystemet. 
En av två har fått information om hur de ska agera vid brand.  
Som nyanställd får man tillgång till en "loop" som ger dig en inblick i hur Tomelilla kommun är organiserat. En av de två 
medarbetarna har hunnit gå igenom den ”loopen” under introduktionen. 
  
Den ena medarbetaren har uttryckt att denna har varit speciellt nöjd med introduktionen med anledning av en god överrapportering 
gällande de specifika arbetsuppgifterna, deltagare/klienter samt genomförande av specifikt projekt. 
  
Sammanfattningsvis kan man säga att dessa två medarbetare har varit nöjda med sin introduktion. Dock har inte den ena personen 
fått information om agerande vid brand, avvikelsehantering/händelserapportering samt om Lex Sarah/Lex Maria. Detta bedöms 
vara en risk som kan påverka kvalitén.  
 
Åtgärder:  
Då det är ett lagkrav att rapportera enligt Lex Sarah/Lex Maria så finns här behov av åtgärder så att medarbetaren kan känna sig 
trygg med att de fullgör sin skyldighet att rapportera enligt Lex Sarah/Lex Maria och att de ser att det leder till förbättringsåtgärder. 
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Berörd enhetschef informeras om att medarbetaren inte blivit informerad om agerande vid brand, 
avvikelsehantering/händelserapportering samt om Lex Sarah/Lex Maria. Enhetschef kommer att granska rutinen. 
 
Vid granskning av checklistan för introduktion för nyanställda framkommer att det finns inga punkter på den checklistan som berör 
avvikelsehantering samt Lex Sarah/Lex Maria. Planerad åtgärd är att denna checklista ska uppdateras. 
 

Granskningstidpunkt 2022-01-01—2022-05-31 

Utförd av Kvalitetschef/SAS 

 
 
 
Granskning 
Riskid BoU 10 

Risk Brist i hantering av hotsituationer 

Kontrollmoment  Enheternas rutiner 

Kontrollmetod Granskning av dokument 

Omfattning/avgränsning Samtliga enheter 

Sammanfattande resultat 
av granskning 

Samtliga skolor och förskolor har planer för hur man hanterar hotfulla situationer och rutiner för när någon krissituation uppstår, 
planer på skolorna angående pågående dödligt våld arbetas fram under hösten och våren. 

Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag till 
åtgärder 

Samtliga skolor och förskolor har planer för hur man hanterar hotfulla situationer och rutiner för när någon krissituation uppstår 
Dessa inbegriper rutiner för när hotfulla personer i affekt kommer in i verksamhetens lokaler, på förskolor och f-6 skolor gäller detta 
nästan uteslutande vårdnadshavare medan på 7-9-skolan kan det även förekomma att före detta elever kommer in, dessa har dock 
inte innefattat hantering av pågående dödligt våld. Under våren har ledningsgruppen diskuterat handlingsplaner för PDV - pågående 
dödligt våld (så kallade skolskjutningar). Efter diskussion beslutades att planer skulle tas fram för skolenheterna.  
 
Åtgärd: 
En gemensam utbildning för delar av skolkollegiet har genomförts och varje enhet uppdaterar nu utefter sina unika förutsättningar. 
Planerna gällande pågående dödligt våld kommer att arbetas fram under hösten och våren i samråd med säkerhetsorganisationen. 
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Granskningstidpunkt Augusti 2022 

Utförd av Biträdande skolchef Ulrika Ahrlin 

 
 
Granskning 
Riskid BoU 20 

Risk Brister vid mottagandet/hanteringen av nationella prov 

Kontrollmoment Kommer proven fram till eleven utan risk för att bryta sekretess 

Kontrollmetod Intervjuer, avsteg från detta gjordes gällande lärarna då frågor skickades ut på mail till utvalda lärare som genomfört proven vt 22. 

Omfattning/ avgränsning Administrativ personal, rektorer, lärare 

Sammanfattande resultat 
av granskningen 

Brist finns i initiala mottagandet på kommunhuset i övrigt upplevs leveranskedjan fungera väl. 

Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag på 
eventuella åtgärder 

Det finns brister i hanteringen av NP, avtalet med Postnord som gäller för hela kommunen gällande leverans utan kvittens gör det 
svårt att ta emot proven på ett riktigt sätt. Dock är det inte möjligt att förändra leveransavtalet enbart för nationella prov och att 
förändra för samtliga kommunens leveranser hade försvårat kommunens arbete i övrigt.  Proven levereras idag till kommunhuset 
för att de inte ska ligga tillgängliga på någon skola. Dock vet administrationspersonalen inte exakt vilken dag eller tid som proven 
anländer och det kan betyda att de blir liggande någon timme i källaren eller annat ställe på kommunhuset, leveransföretaget 
meddelar inte detta till förvaltningen. Detta är en brist.  
Proven tas från källaren eller annat ställe till BoU:s arkiv där de förvaras inlåsta tills vaktmästare eller annan personal hämtar dessa 
och kör ut till skolorna där de tas emot och låses in. Proven delas sedan ut enligt instruktioner. Rektorer och lärare anser att 
denna delen av kedjan och skolornas rutiner för hanteringen är välfungerande. 
 
Åtgärder: Delvis nya rutiner av initiala mottagandet av nationella prov. Administrationen meddelar Tomelilla Direkt veckor då 
proven kan komma. Tomelilla Direkt bevakar sedan och meddelar administrationen när proven anländer, administrationen bevakar 
även själv för att säkra mottagandet, detta utvärderas efter genomförda prov läsåret 22/23. 
 

Granskningstidpunkt Augusti 2022 
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Utförd av  Biträdande skolchef Ulrika Ahrlin 
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Internkontrollplan 2022 
 
Verksamhet: Familjenämnden 
 
Risk-
id 

Risk 
Att en negativ händelse 
inträffar 

R
is

kv
är

de
 Kontrollmoment 

Vad ska granskas? 
 
(Ange tydligt om det är ett 
kontrollmoment eller en 
direktåtgärd.) 
 

Kontrollmetod 
Hur ska granskningen utföras? 

Omfattning/ 
avgränsning 
Hur ska urvalet ske? 

Ansvarig 
för 
genomförandet 
av granskningen 

Rapporteras 
till 
Till vem ska 
granskningen 
rapporteras? 

Rapporterings-
tidpunkt 
När ska granskningen 
rapporteras? 

BoU 
10 

Brist i hantering av 
hotsituationer 

3 Enheternas rutiner Granskning av dokument Samtliga enheter Bitr skolchef Familjenämnden I delårsrapporten 

BoU 
19 

Otillbörlig påverkan 3 Upplevelsen av 
otillbörlig påverkan 

Enkät Samtliga rektorer, 20 
% av lärare, 
förskollärare och 
övrig personal på 
skolor och förskolor, 
samtlig administrativ 
personal (5 st) 

Bitr skolchef Familjenämnden I årsbokslutet 

BoU 
20 

Brister vid 
mottagandet 
/hantering av 
nationella prov 

3 Kommer proven fram 
till eleven utan risk för 
att bryta sekretess 

Intervjuer Administrativ 
personal, rektorer, 
lärare 

Bitr skolchef Familjenämnden I delårsrapporten 

IFO 
3 

Risk att tappa bort 
patienter/brukare/Kli
enter vid 
övergången till nytt 
verksamhetssystem 

6 Granskning Stämma av mot kontroll 
lista från Treserva 

Samtliga Kvalitetschef Familjenämnden I årsbokslutet 

IFO 
4 

Brister i Introduktion 
av nya medarbetare 
leder till 
kvalitetsbrister 

9 Granskning Enkät till nyanställda 
under 2022 

Samtliga Kvalitetschef Familjenämnden I delårsrapporten 

IFO 
6 

Brister i rutiner och 
hantering av hot och 
våldssituationer 

6 Granskning Granska lokala rutiner och 
hantering av tillbud, för 
hot och våld i 
verksamheten 

Samtliga enheter Socialchef Familjenämnden I årsbokslutet 
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Förklaringar 
 
Riskid 
Riskid hämtas från riskanalysdokumentet. Ingen ny numrering görs alltså i den interna kontrollplanen. 
 
Risk 
De risker som är identifierade samt dokumenterade i riskanalysen förs över till den interna kontrollplanen. I riskanalysen bör det alltså finnas fler risker än vad det som är 
med i den interna kontrollplanen. Inga nya riskidentifieringar eller riskformuleringar görs alltså i den interna kontrollplanen. 
 
Riskvärde 
Riskvärdet på risken hämtas från riskanalysdokumentet. Ingen ny riskvärdering görs alltså i den interna kontrollplanen. 
 
Kontrollmoment 
Kontrollmomentet ska kunna visa om riskerna lett till de händelser som befaras. Det är viktigt att formulera kontrollmomentet tydligt så att det framgår vad som ska 
kontrolleras. Exempel på kontrollmoment kan vara kontroll av kännedom om policys, riktlinjer och rutiner, kontroll av utformning av avtal etc. 
 
Kontrollmetod 
För att genomföra ett kontrollmoment behöver man en kontrollmetod som följs på samma sätt varje gång kontrollen genomförs. Exempel på kontrollmetod kan vara 
intervjuer, enkäter, stickprov etc. 
 
Omfattning/avgränsning 
Det är sällan effektivt att kontrollera allt. Var tydlig med hur omfattande kontrollen ska vara för att få en tillräcklig grund för bedömning om eventuella väsentliga avvikelser. 
Exempelvis om stickprov av leverantörsfakturor ska göras, ange hur många leverantörsfakturor som ska kontrolleras. 
 
Ansvarig 
Ange vem som är ansvarig för att granskningen utförs. 
 
Rapporteras till  
Ange till vem uppföljningen av den interna kontrollplanen ska rapporteras. 
 
Rapporteringstidpunkt 
Ange hur ofta granskningen ska utföras och när den ska rapporteras.  
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 Familjenämndens individ- och familjeutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
5 september 2022 

 

Justerandes sign    

 

Fnifu § 118 Dnr FN 2022/73 

Revidering av integrationsstrategin 

Familjenämndens individ- och familjeutskotts 
förslag till familjenämnden 
Kommunfullmäktige beslutar att anta den reviderade integrationsstrategin. 

Ärendebeskrivning 
Bakgrund 

I mars 2022 aktiverade EU massflyktsdirektivet, vilket innebär att ukrainska 
medborgare, kan få ett omedelbart skydd i Sverige och ett tillfälligt uppehållstillstånd. 
I och med detta så har förvaltningen sett över integrationsstrategin, handlingsid: Ks 
2020.1236.  

Revideringen innebär att begreppsförklaringar, bakgrund och fakta inte nämns i 
strategin utan är mer en övergripande information som delvis ska presenteras på 
webben.  

Förvaltningens arbetsgrupp för integration har även den tagits bort då behovet inte 
längre är aktuellt.  

Ekonomiska konsekvenser 
Att revidera integrationsstrategin ger inga ekonomiska konsekvenser. 

Barnperspektivet 
Barn och ungas perspektiv ingår i de prioriterade målområdena. 

Miljöperspektivet 
Inte aktuellt för ärendet. 

Uppföljning 
Uppföljning av målområdena görs i familjenämndens årsredovisning. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta den reviderade integrationsstrategin. 
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 Familjenämndens individ- och familjeutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
5 september 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 118 forts. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, socialchef Camilla Andersson, handlingsid: Fn 2022.2476. 

20220610 Integrationsstrategi- revidering, handlingsid: Fn 2022.2462. 

Integrationsstrategi för Tomelilla kommun, nuvarande version med färgmarkerade 
ändringar, handlingsid: Fn 2022.2463. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Familjenämnden 

Kommunstyrelsen 
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Beslutad av: Kommunfullmäktige 
Datum:  
Beslutsparagraf:  
Börjar gälla:  
Dokumentansvarig politisk instans: Familjenämnden 
Dokumentansvarig tjänsteperson: Socialchef 
Följs upp: Varje mandatperiod eller vid behov 

Diarienummer:  
 
  

 

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

Integrations-
strategi   
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Tomelilla kommuns  
styrdokument 

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

Målinriktade dokument 
Målinriktade dokument visar vad kommunen vill uppnå, strävar efter eller har som mål. 
V I S I O N  P R O G R A M  O C H  S T R A T E G I E R  P L A N E R  H A N D L I N G S P L A N E R  
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1 Bakgrund 
Denna integrationsstrategi utgör ett viktigt vägledande dokument för Tomelilla 
kommuns framtida arbete med integration. Strategin omfattar integrationsarbetet 
inom kommunens samlade verksamhet, med vilken avses Tomelilla kommun med 
helägda bolag. 

Integration berör generellt alla grupper i samhället men denna strategi beskriver på 
ett övergripande sätt hur kommunen avser att arbeta med integrationen med 
inriktning mot nyanlända. 

I strategin finns Tomelilla kommuns specifika mål med integration och de 
framgångsfaktorer som identifierats för att nå de uppsatta målen samt verktyg för en 
nämndövergripande inriktning av kommunens samlade insatser. 

2 Övergripande integrationsmål 
Det övergripande målet för Tomelilla kommuns integrationsarbete är detsamma som 
det nationella målet: 

Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell 
bakgrund. 

3 Prioriterade målområden för dem som är 
folkbokförda i kommunen 

3.1.1 Arbete, företagande och försörjning 
 

• Kommunen ska stärka individen så att fler kommer i egen försörjning så snabbt 
som möjligt genom att bland annat stimulera näringslivet till praktikplatser och, 
arbetsmarknadspolitiska anställningar. Kommunen ska också möjliggöra snabbare 
väg in i reguljärt eller studier samt allmänt främja företagande. 

• I samverkan med Arbetsförmedlingen, ska varje nyanländ finnas i arbete, 
förtagande, utbildning eller praktik inom två år efter ankomst till kommunen. 

3.1.2 Utbildning och språk 
 

• Kommunen ska medverka till förbättrad kunskap i svenska språket och förståelse 
för värdet av språkkunskaper; ”svenska från dag 1”. 

• Kommunen ska erbjuda varje individ utbildning som håller hög kvalitet och som 
är anpassad efter arbetsmarknadens behov och individens förutsättningar. 
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3.1.3 Bostäder 
 

• Varje nyanländ ska kunna erbjudas boende genom att kommunen bygger mer 
själv, underlättar för andra att bygga, tillåter så kallat eget boende samt undersöker 
möjligheten att hyra tomma hus på landsbygden. 

3.1.4 Hälsa och trygghet 
 

• Tomelilla ska vara en trygg och säker kommun för alla invånare. 

• Kommunen ska säkerställa att varje nyanländ har full kunskap om var vård och 
stöd finns att få. 

3.1.5 Sociala nät, kultur och fritid 
 

• Kommunen ska möjliggöra fler mötesplatser för aktiviteter, attraktiva 
fritidssysselsättningar och publika evenemang som knyter an till och bejakar 
människors skilda erfarenheter. 

4 Framgångsfaktorer för att nå målen 
Grunden för en stark integration, läggs med smidigt mottagande, snabb etablering 
och med att den nyanlände aktivt tar ansvar för sin egen integration. 

Svenska språket är nyckeln till att nyanlända ska kunna etablera sig i samhället och 
komma in på arbetsmarknaden. 

För att nå målet med arbete och/eller studier är det av vikt att skapa mötesplatser 
mellan arbetstagare och arbetsgivare och att en långtgående samverkan sker mellan 
kommun, Arbetsförmedling, KROM-företag (privata arbetsmarknadsaktörer: 
Kundval Rusta och Matcha), utbildningsaktörer, privata arbetsgivare och 
civilsamhället.   

Ett framgångsrikt integrationsarbete innebär att integration ingår som en naturlig del i 
den ordinarie verksamheten i förvaltningen och att det finns en god intern 
samverkan mellan kommunens olika verksamheter. 

5 Uppföljning 
Uppföljning av integrationsstrategin görs årligen i enlighet med de mål som anges i 
strategin samt i integrationsrådets rapport till kommunstyrelsen. 
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6 Organisation och ansvarsfördelning 
 

Kommunfullmäktige ansvarar för att: 
• besluta om integrationsstrategi för Tomelilla kommun. 

 
Kommunstyrelsen ansvarar för att: 

• tillhandahålla kommunfullmäktige rapporter om måluppfyllelse i samband med 
årsbokslut. 

 
Styrelser och nämnder ansvarar för att: 

• beslutar om mål för respektive styrelse eller nämnd avseende integrationsarbete i 
enlighet med strategins övergripande mål och prioriterade områden. 

 

Integrationsrådet ansvarar för att: 

• vara en rådgivande och informerande funktion och verka som ett kunskaps- och 
samrådsorgan i integrationsfrågor. 

• följa arbetsordningen för rådet som antagits av kommunstyrelsen. 

 

Integrationssamordnare ansvarar för att: 

• följa upp, samordna, initiera och stödja integrationsarbetet i kommunen. 

• bedriva omvärldsbevakning i syfte att utveckla integrationsarbetet. 

• delta på integrationsrådets sammanträden. 
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TOMELILLA KOMMUN 
 
 

Kf § 169/2017 Dnr KS 2016/379 
 
 

Integrationsstrategi för Tomelilla kommun 
 

Antagen av kommunfullmäktige den 11 december 2017, Kf § 169. 
Gäller från den 19 december 2017. 

 
Dokumentansvarig politisk instans: Kommunfullmäktige 

Dokumentansvarig tjänsteman: Kommunchef 

Uppföljning: En gång per mandatperiod eller vid behov. 
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Syfte med integrationsstrategin 
Denna integrationsstrategi utgör ett viktigt vägledande dokument för Tomelilla kommuns 
framtida arbete med integration. Strategin omfattar integrationsarbetet inom kommunens 
samlade verksamhet, med vilken avses Tomelilla kommun med helägda bolag. 

 
Integration berör generellt alla grupper i samhället men denna strategi beskriver på ett 
övergripande sätt hur kommunen avser att arbeta med integrationen med inriktning mot 
nyanlända. 

 
I strategin finns Tomelilla kommuns specifika mål med integration och de 
framgångsfaktorer som identifierats för att nå de uppsatta målen samt verktyg för en 
nämndsövergripande inriktning av kommunens samlade insatser. 

 
Begrepp och förklaringar 
Integration 
Integration handlar om att känna tillhörighet och delaktighet i det svenska samhället. 
Integration är grunden för allas möjlighet att vara inkluderad i samhället; skola, 
arbetsplats, boende samt andra sociala, kulturella och politiska sammanhang. 

 
Asylsökande 
En asylsökande är en person som tagit sig till Sverige och ansökt om skydd. Under tiden 
en ansökan prövas är den asylsökande inskriven i Migrationsverkets mottagningssystem. 
Personen står under LMA (Lagen om mottagande av asylsökande) och får ett id kort av 
Migrationsverket som bevis på rätten att vara i Sverige. 

 
Ensamkommande 
Ett ensamkommande barn är ett barn under 18 år som kommer till Sverige utan båda sina 
föräldrar eller någon annan vuxen person som har trätt i föräldrarnas ställe. Det gäller 
även barn som efter ankomsten till Sverige står utan sådan ställföreträdare. 

 
Nyanländ 
En nyanländ person är en person som är mottagen i en kommun och har beviljats 
uppehållstillstånd på grund av flyktingskäl eller andra skyddsskäl till exempel kvotflykting. 
En person är nyanländ under tiden som hon eller han omfattas av lagen om 
etableringsinsatser vars syfte är att underlätta för personer som är nya i Sverige att så 
snabbt som möjligt lära sig svenska, komma i arbete och klara sin egen försörjning. 
Etableringsinsatserna som pågår i 24 månader görs i samverkan med framför allt 
Migrationsverket, kommunen, Länsstyrelsen samt Försäkringskassan. Det är 
Arbetsförmedlingen som har det samordnande ansvaret. 
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Anvisningskommun 
Anvisningskommun är en kommun som tar emot ensamkommande barn och nyanlända 
efter anvisning av Migrationsverket. I kommunen kan det finnas både asylsökande barn 
och barn som fått uppehållstillstånd. 
Sedan den 1 januari 2017 har Migrationsverket hela ansvaret att anvisa kommuner att ta 
emot nyanlända för bosättning. Bosättningslagen omfattar nyanlända som har beviljats 
uppehållstillstånd som flyktingar eller annan skyddsbehövande enligt vissa bestämmelser i 
utlänningslagen och deras anhöriga. Anvisningar till kommunerna avser nyanlända som är 
registrerade och vistas vid Migrationsverkets anläggningsboenden samt kvotflyktingar. 
Fördelningen av anvisningar baseras på kommunernas arbetsmarknadsförutsättningar, 
befolkningsstorlek, sammantagna mottagande av nyanlända och ensamkommande barn 
samt omfattningen av asylsökande som vistas i kommunen. 

 
Eget boende 
Migrationsverket erbjuder asylsökande boende (anläggningsboende) under tiden de 
väntar på beslut, men den asylsökande kan också välja att ordna boende på egen hand 
(eget boende, ”ebo”). Det kan till exempel innebära att den asylsökande bor hos släkt 
eller vänner. 

 
Bakgrund 
Om en person som ansökt om asyl får uppehållstillstånd har hon eller han rätt att bosätta 
sig i Sverige. Det gäller även kvotflyktingar som får uppehållstillstånd innan de kommer 
till Sverige. Sedan den 1 mars 2016 är alla kommuner skyldiga att ta emot nyanlända för 
bosättning. 

 
Kommunerna ansvarar för undervisning i sfi (svenska för invandrare), 
samhällsorientering och annan vuxenutbildning, samt för skola, förskola, barnomsorg 
och andra insatser för barn och ungdomar. Kommunen ansvarar också för försörjning 
för de personer som inte har rätt till en etableringsplan. 

 
I Tomelilla kommun ryms redan en stor del av världen, i kommunen finns ca 1 500 
människor från drygt 90 olika länder. Enligt skatteverkets statistik gällande Tomelilla 
kommun, för tiden januari 2015 och fram till maj 2017, är flyttnettot från annat land ca 
230 personer. 

 
Etablering på arbetsmarknaden är inte bara viktigt för nyanländas möjligheter till 
delaktighet i samhället och i arbetslivet utan också utifrån ett samhällsekonomiskt 
perspektiv. I maj 2017 fanns 91 personer från Tomelilla kommun inskrivna i 
arbetsförmedlingens etableringsprocess. Statistiken visar i dagsläget är att endast tre 
personer av de 91 som är inskrivna i etablering har växlat över till arbete eller studier. 
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Nationella mål för integrationspolitiken 
Målet för integrationspolitiken på nationell nivå är lika rättigheter, skyldigheter och 
möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund. 
Enligt regeringen är arbete nyckeln till nyanländas etablering i Sverige. Arbete ger, 
förutom egenförsörjning, möjligheter att utveckla kunskaperna i det svenska språket och 
om det svenska samhället. Arbete bidrar också till ett utökat socialt nätverk. Många 
nyanlända är i yrkesverksam ålder och har såväl utbildning som erfarenhet som i större 
utsträckning bör tas tillvara, inte minst inom områden där det råder brist på arbetskraft. 
Regeringen anser också det angeläget att andelen kvinnor som tar del av 
arbetsmarknadsnära insatser respektive övergår till arbete ökar och att kvinnor och män 
ges samma möjligheter till etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet. 
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Det övergripande målet för Tomelilla kommuns integrationsarbete är detsamma som 
det nationella målet:
lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell 
bakgrund.

Tomelilla kommuns övergripande integrationsmål 
 

 

Prioriterade målområden 
• Arbete, företagande och försörjning 

o Stärka individen så att fler kommer i egen försörjning så snabbt som 
möjligt genom att bland annat stimulera näringslivet till praktikplatser och 
nystartsjobb samt allmänt främja företagande. 

o Varje nyanländ ska finnas i arbete, förtagande, utbildning eller praktik, i 
samverkan med Arbetsförmedlingen, inom två år efter ankomst till 
kommunen. 

• Utbildning och språk 
o Medverka till förbättrad kunskap i svenska språket och förståelse för värdet 

av språkkunskaper; ”svenska från dag ett”. 
o Erbjuda varje individ utbildning som håller hög kvalitet och som är 

anpassad efter arbetsmarknadens behov och individuella förutsättningar 
• Bostäder 

o Varje nyanländ ska kunna erbjudas boende genom att kommunen bygger 
mer själv, underlättar för andra att bygga, tillåter så kallat eget boende samt 
undersöker möjligheten att hyra tomma hus på landsbygden. 

• Hälsa och trygghet 
o Tomelilla kommun ska vara en trygg och säker kommun för alla dess 

innevånare. 
o Säkerställa att varje nyanländ har full kunskap om var vård och stöd finns 

att få. 
• Sociala nät, kultur och fritid 

o Möjliggöra fler mötesplatser för aktiviteter, attraktiva fritidssysselsättningar 
och publika evenemang, som knyter an till och bejakar människors skilda 
erfarenheter. 
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Framgångsfaktorer för att Tomelilla kommun ska nå integrationsmålen 
Grunden för en stark integration läggs med smidigt mottagande, snabb etablering och 
med att den nyanlände aktivt tar ansvar för sin egen integration. 
Svenska språket är nyckeln till att nyanlända ska kunna etablera sig i samhället och 
komma in på arbetsmarknaden. 
För att nå målet med arbete och/eller studier är det av vikt att skapa mötesplatser mellan 
arbetstagare och arbetsgivare och att en långtgående samverkan sker mellan kommun, 
Arbetsförmedling, arbetsgivare och civilsamhället. 

 
Ett framgångsrikt integrationspolitiskt arbete innebär att integration ingår som en naturlig 
del i den ordinarie verksamheten i förvaltningen och att det finns en god intern 
samverkan mellan kommunens olika verksamheter. 

 
Uppföljning 
Uppföljning av integrationsstrategin görs årligen i enlighet med de mål som anges i 
strategin samt i integrationsrådets rapport till kommunstyrelsen. 

 
Organisation och ansvarsfördelning 

Kommunfullmäktige ansvarar för att: 
-besluta om integrationsstrategi för Tomelilla kommun 

 
Kommunstyrelsen ansvarar för att: 
-tillhandahålla kommunfullmäktige rapporter om måluppfyllelse i samband med 
årsbokslut 

 
Styrelser och nämnder 
- besluta om mål för respektive styrelse eller nämnd avseende integrationsarbete i enlighet 
med strategins övergripande mål och prioriterade områden 
- till kommunstyrelsen rapportera måluppfyllelse enligt den tidplan styrelsen anger 

 
Integrationsrådet ansvarar för att: 
- vara en rådgivande och informerande funktion och verka som ett kunskaps- och 
samrådsorgan i integrationsfrågor. 
- i övrigt följa arbetsordningen för rådet som antagits av kommunstyrelsen 
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Förvaltningens arbetsgrupp för integration ansvarar för att: 
-aktivt arbeta för att målen i integrationsstrategin uppnås 

 
Förvaltningens integrationssamordnare ansvarar för att : 
-följa upp, samordna, initiera och stödja integrationsarbetet i kommunen 
-bedriva omvärldsbevakning i syfte att utveckla integrationsarbetet 
-delta på Integrationsrådets sammanträden 
-sammankalla och leda förvaltnings arbetsgrupp för integrationsarbete 
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 Familjenämndens individ- och familjeutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
5 september 2022 

 

Justerandes sign    

 

Fnifu § 117 Dnr FN 2022/68 

Remiss - Uppgiftsskyldighet för utförare 
inom socialtjänsten 

Familjenämndens individ- och familjeutskotts 
förslag till familjenämnden 
Familjenämnden beslutar att inte besvara inbjudan att vara remissinstans gällande 
promemorian S2022/02856. 

Ärendebeskrivning 
Bakgrund 

När uppgifter som socialnämnden ansvarar för ska utföras av någon annan, behöver 
nämnden information från utföraren för att kunna följa upp insatsen och fullgöra 
sina åligganden som huvudman. Det råder i dag viss rättslig osäkerhet i fråga om 
huruvida en utförare kan lämna uppgifter till den socialnämnd som ansvarar för 
verksamheten eller om det hindras av tystnadsplikt eller sekretess. Frågan har framför 
allt lyfts i förhållande till privata utförare. För att fullgöra sitt ansvar har 
socialnämnden behov av ändamålsenlig information från den som utför insatser, 
oavsett om det sker i kommunens egen regi, i samverkan med en eller flera andra 
kommuner eller om kommunen anlitat en privat utförare. 

Beroende på hur socialnämnden väljer att ordna utförandet av insatser skulle 
sekretess- och tystnadspliktsgränser kunna uppstå. 

 

I betänkandet Hållbar socialtjänst – en ny socialtjänstlag (SOU 2020:47) föreslås bl.a. 
att bestämmelsen om god kvalitet i socialtjänstlagen (2001:453), förkortad SoL, ska 
kompletteras med ett uttryckligt krav på uppföljning och att det ska bli möjligt att 
tillhandahålla insatser utan föregående individuell behovsprövning. Av remissvaren 
till betänkandet framkommer att flera remissinsatser ser ett behov av ett tydligt 
lagstöd för att kunna följa upp privata utförare. 

I promemorian lämnas därför förslag om att införa en sekretess och 
tystnadspliktsbrytande uppgiftsskyldighet för utförare i verksamhet enligt 
socialtjänstlagen. Uppgifter som ska lämnas ut är sådana som socialnämnden behöver 
för kvalitetssäkring, administration, uppföljning eller utvärdering samt sådana 
uppgifter som nämnden behöver för att erbjuda en fast omsorgskontakt enligt 4 kap. 
2 b § SoL.  
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 Familjenämndens individ- och familjeutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
5 september 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 117 forts. 

Den föreslagna bestämmelsen föreslås träda i kraft samtidigt som eventuella andra 
ändringar av socialtjänstlagen. 

Förvaltningen avger, genom socialchef Camilla Andersson, följande yttrande: 
Tjänstepersoner inom socialtjänstens område anser att den föreslagna bestämmelsen 
kring uppgiftsskyldigheten är bra. Det har uppfattats svårt och märkligt när utförare 
inte delat all information till vårdansvariga.  

Att vara remissinstans innebär att kommunen får en inbjudan att lämna synpunkter 
på förslagen eller materialet i promemorian. Då det är en välkommen förändring utan 
motsättningar så anser förvaltningen att ett svar på remissen inte bidrar till någon 
ytterligare information som kan vara till nytta för regeringen.  

Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt i ärendet. 

Barnperspektivet 
Inte aktuellt i ärendet. 

Miljöperspektivet 
Inte aktuellt i ärendet. 

Uppföljning 
Ingen uppföljning av ärendet. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar att inte besvara inbjudan att vara remissinstans gällande 
promemorian S2022/02856. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, socialchef Camilla Andersson, handlingsid: Fn 2022.2475. 

Remiss av PM Uppgiftsskyldighet för utförare inom socialtjänsten – dnr 
S2022/02856, handlingsid: Fn 2022.2066. 

_________ 

Beslutet skickas till:  

Familjenämnden 

Socialchef Camilla Andersson 
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Remiss 
 
 
2022-07-04 
S2022/02856 
  

Socialdepartementet 
Emilia Danielsson 
08-405 85 02 

  

 

Remittering av promemorian Uppgiftsskyldighet för utförare inom 

socialtjänsten 

Remissinstanser 

1 Akademikerförbundet SSR 

2 Alvesta kommun 

3 Barnombudsmannen 

4 Bengtsfors kommun 

5 Botkyrka kommun 

6 Diskrimineringsombudsmannen 

7 E-hälsomyndigheten 

8 Ekobrottsmyndigheten 

9 Famna – Riksorganisationen för idéburen välfärd 

10 Folkhälsomyndigheten 

11 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd 

12 Forum – idéburna organisationer med social inriktning 

13 Funktionsrätt Sverige 

14 Föreningen Sveriges Socialchefer 

15 Företagarna 

16 Förvaltningsrätten i Göteborg 

17 Förvaltningsrätten i Malmö 

18 Göteborgs kommun 

19 Hjo kommun 

 

Telefonväxel: 08-405 10 00 Postadress: 103 33 Stockholm 
Fax: 08-24 46 31 Besöksadress: Fredsgatan 8 
Webb: www.regeringen.se E-post: s.registrator@regeringskansliet.se 
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20 Hovrätten för Västra Sverige 

21 Inera AB 

22 Inspektionen för vård och omsorg 

23 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 

24 Integritetsskyddsmyndigheten 

25 Justitiekanslern 

26 Jämställdhetsmyndigheten 

27 Kammarrätten i Jönköping 

28 Kammarrätten i Stockholm 

29 Karlstads kommun 

30 Katrineholms kommun 

31 Kils kommun 

32 Kommerskollegium 

33 Kommunal 

34 Konkurrensverket 

35 Kronofogdemyndigheten 

36 Kungsbacka kommun 

37 Leksands kommun 

38 Linköpings kommun 

39 Luleå tingsrätt 

40 Lunds universitet  

41 Lysekils kommun 

42 Malmö kommun 

43 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 

44 Nacka kommun 

45 Näringslivets Regelnämnd 

46 Oskarshamns kommun 

47 Pajala kommun 

48 Regelrådet 

49 Riksarkivet 
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50 Riksdagens ombudsmän 

51 Riksrevisionen 

52 Skellefteå kommun 

53 Socialstyrelsen 

54 Sorsele kommun 

55 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 

56 Statens institutionsstyrelse 

57 Statistiska centralbyrån 

58 Stockholms kommun 

59 Stockholms universitet  

60 Sundsvalls kommun 

61 Surahammars kommun 

62 Svea hovrätt 

63 Svedala kommun 

64 Svenskt Näringsliv 

65 Sveriges advokatsamfund 

66 Sveriges Kommuner och Regioner 

67 Södertälje kommun 

68 Tomelilla kommun 

69 Torsås kommun 

70 Trollhättans kommun 

71 Upphandlingsmyndigheten 

72 Uppsala kommun 

73 Uppsala universitet  

74 Varbergs tingsrätt 

75 Vetenskapsrådet 

76 Vindelns kommun 

77 Vision 

78 Vårdförbundet 

79 Vårdföretagarna Almega  
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80 Åre kommun 

81 Örebro kommun 

Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet  

senast den 8 november 2022. Svaren bör lämnas per e-post till 

s.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till

s.sof@regeringskansliet.se. Ange diarienummer S2022/02856 och 
remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.

Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. 

Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven 

enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. 

Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument. 

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats. 

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller 

materialet i promemorian. Om remissen är begränsad till en viss del av 

promemorian, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i 

remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen 

lämnar synpunkter också på övriga delar. 

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En 

myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att 

redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att 

svaret ger besked om detta. 

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna 

synpunkter.  

Promemorian kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats 

www.regeringen.se. 
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Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens 

promemoria Svara på remiss (SB PM 2021:1). Den kan laddas ned från 

Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se. 

 

 

 

Tony Malmborg 

Departementsråd 

 

 

 

 

Kopia till 

Elanders Sverige AB, e-postadress: betankande@elanders.com 
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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 24 augusti 2022 

 

Delegeringsbeslut september 2022 

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

Ärendebeskrivning 
Anmälan av delegeringsbeslut september 2022. 

När Vad  Vem 
2022-09-01 Beslut om tilläggsbelopp Enhetschef centrala barn- 

och elevhälsan 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Therese Stendahl, 2022-08-25. 

 

Barn och utbildning  

 

Therese Stendahl 

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

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

 

 Familjenämnden 

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

Diarienummer: FN 2022/3 
 
Datum 25 augusti 2022 

 

Anmälningsärenden 2022-09-23 

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

Ärendebeskrivning 
Anmälningsärenden till familjenämnden den 23 september 2022. 

• Anmälningsärenden enligt skollagen augusti. 

• Förslag andelstal ensamkommande barn för 2023. 

• Protokoll från familjenämndens individ- och familjeutskott, 2022-09-05, §§ 
115-126.  

• Protokoll från familjenämndens utbildningsutskott, 2022-09-08, §§ 38-39. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Therese Stendahl, 2022-08-25. 

Anmälningsärenden enligt skollagen augusti, handlingsid: Fn 2022.2638. 

Förslag andelstal ensamkommande barn för 2023, handlingsid: Fn 2022.2627. 

 

 

Familjenämnden centralt/övergripande  
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Therese Stendahl 

Nämndsekreterare 
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Anmälningsärenden enligt skollagen augusti 2022 

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

2 Kastanjeskolan 

Frånvaroutredning 
startad 

Rektors beslut 
enligt skollagen 7 
kap 19a§ 22§ 

1 Kastanjeskolan 

Anmälan kränkande 
behandling 

Rektors anmälan 
enligt skollagen 6 
kap 10 § 

Flickor 

1 

4 

3 

2 

2 

Pojkar 

1 

4 

 

1 

 

Byavångsskolan 

Kastanjeskolan 

Lindesborgsskolan 

Odenslundsskolan 

Smedstorpsskola 
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Postadress: 205 15 Malmö Telefon: 010-224 10 00 E-post: skane@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/skane   
www.lansstyrelsen.se/skane/personuppgifter 

 
 

Kommunandelar 2023 för ensamkommande barn samt 
information om möjligheten att omfördela andelar mellan 
kommuner inom länet 

Beräknade andelar för 2023 
Länsstyrelsen har fått ta del av Migrationsverkets beräknade andelar för 
anvisningar av ensamkommande barn för 2023 (se tabell längre ner i 
dokumentet).  

Anvisningar fördelas enligt en modell där varje kommun tilldelas en 
andel som uttrycks i ett promilletal. Andelstalet sätts sedan i relation till 
det totala antalet anvisningar som gjorts i Sverige sedan 1 januari 2016. 
Andelstalet räknas ut från kommunens: 

- folkmängd, 
- mottagande av nyanlända, 
- mottagande av ensamkommande barn, 
- antal boendedygn för asylsökande som varit inskrivna i 

Migrationsverkets mottagningssystem inom kommunens gränser, 
- samt antal boendedygn för ensamkommande barn som haft 

kommunen som ankomstkommun. 

Andelarna fastställs i december och börjar gälla den 1 januari kommande 
år. Andelarna gäller ett år i taget. Mer information om Migrationsverket 
anvisningssystem för ensamkommande barn finns här. 

Omfördelningar av andelar mellan kommuner 
En kommun som är intresserad av att öka eller minska sitt mottagande 
av ensamkommande barn behöver komma överens med en annan 
kommun om en omfördelning av andelar. En överenskommelse om 
omfördelning av andelar måste ske mellan kommuner i samma län. Det 
är möjligt att omfördela hela sin andel, dvs. att en kommun har andelstal 

 

Information  

Datum 
2022-08-24 
 

 

Diarienummer 
851-27148-2022 
 
 

Kontaktperson 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
Sofia Pehrsson 
010-224 15 45 
sofia.pehrsson@lansstyrelsen.se 
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Länsstyrelsen 
Skåne 

Information  

2022-08-24  

2 (3) 

851-27148-2022 
  

 
0. En kommun som väljer att omfördela hela sin andel till en annan 
kommun behöver emellertid även fortsättningsvis ha viss beredskap för 
anknytningsanvisningar. Eftersom ett ökat antal ensamkommande barn 
anvisas inom kvotsystemet kan det vara värt att poängtera att dessa 
anvisningar inte heller omfattas av en ev. omfördelning då de anvisas 
enligt bosättningslagen. 

Vid överenskommelse mellan kommuner - att tänka på 
Om kommuner sinsemellan önskar omfördela andelar ska en skriftlig 
överenskommelse tecknas mellan kommunerna. Denna bör undertecknas 
på kommunledningsnivå. En överenskommelse om omfördelning av 
andelar måste ske mellan kommuner i samma län.  

De kommuner som gör en överenskommelse om omfördelning av sina 
andelar behöver meddela Länsstyrelsen detta, till e-post 
skane@lansstyrelsen.se senast den 14 oktober. Kom ihåg att ange 
diarienummer 851-27148-2022 i menyraden. Slutgiltigt beslut om 
andelstal för 2023 tas av Migrationsverket i december. 
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Länsstyrelsen 
Skåne 

Information  

2022-08-24  

3 (3) 

851-27148-2022 
  

 
Kommuner Skåne  Beslutad andel 2022 

(promille) 
Beräknad andel 2023 
(promille) 

Bjuv  1,72 1,36 
Bromölla  2,19 1,13 
Burlöv  1,75 1,75 
Båstad  1,62 1,57 
Eslöv  3,44 3,21 
Helsingborg  13,67 13,49 
Hässleholm  4,90 4,63 
Höganäs  2,76 2,68 
Hörby  1,57 1,69 
Höör  2,13 1,59 
Klippan  1,88 1,60 
Kristianstad  7,68 7,95 
Kävlinge  3,62 3,02 
Landskrona  4,66 5,37 
Lomma  2,93 2,57 
Lund  11,69 11,57 
Malmö  30,02 32,20 
Osby  1,19 1,12 
Perstorp  1,00 1,00 
Simrishamn  2,27 1,74 
Sjöbo  1,95 1,74 
Skurup  1,96 1,66 
Staffanstorp  2,62 2,60 
Svalöv  2,30 1,26 
Svedala  3,12 3,19 
Tomelilla  2,15 1,18 
Trelleborg  4,41 4,30 
Vellinge  4,66 3,33 
Ystad  3,19 3,17 
Åstorp  1,39 1,71 
Ängelholm  3,70 3,79 
Örkelljunga  1,00 1,60 
Östra Göinge  1,15 1,30 
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Barn och utbildning, 
Stöd och omsorg
Besöksadress: Gustafs torg 
16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgir
o

5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Jenny Delfin
Social administratör
Direkt Ans

vari
gTlf
n

Mobil Ans
vari
gMo
bil

Jenny.Delfin@tomelilla.se

Tomelilla den 12 september 2022  
 
 
Familjenämnden 
 
 
 
 
 

Redovisning av anmälningsärenden juli 2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Placering av barn och unga juli 2022 
Kön Plats Kostnad/mån Placerings

-start 
Placerings-
avslut 

 

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 

 

Flicka Vejbyhem 
Stödboende 

47 700 kr (juni) 
49 290 kr (juli) 

2021-12-27   

Flicka Gryning 
 
M-gården 

39 910 kr (juni) 
 
63 000 kr (juni) 
108 500 kr (juli) 

2022-02-03 
 
2022-06-13 

2022-06-13  

Pojke Gryning 
 
M-gården 

99 040 kr (juni) 
 
52 500 kr (juni) 
108 500 kr (juli) 

2022-02-03 
 
2022-06-16 

2022-06-16  

Pojke V&B Högelid 119 400 kr (juni) 2022-04-07   
 
 
 
 
 
 
 
Extern öppenvård 
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Kön HVB/SIS Kostnad/mån Placerings
-start 

Placerings 
-avslut 

Pojke Hassela 24 858 kr (juni) 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 (juli) 2022-03-14  

Pojke Kurera hem 97 650 kr (maj) 2022-04-22  
 
Statistik fattade beslut, april 2022 – juli 2022 
Beslut April Maj Juni Juli 
Startade utredningar 3 12 1 11 
Avslutade utredningar med insats 5 3 5 1 
Avslutade utredningar utan insats 1 3 8 1 
Förlängd utredningstid 11:2 1 0 0 0 
Uppföljning utredning 11 kap § 
4a SoL 

0 0 0 0 

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

0 1 3 2 

Vård enligt LVU 3 0 0 1 
Avslag om vård enligt LVU 0 0 0 0 
Vård enligt LVU upphör 0 1 0 0 
Placering i jourhem/familjehem 
enligt SoL 

1 0 0 0 

Placering i akuthem/HVB-hem 
SoL 

0 0 0 0 

Placering i stödboende/utsluss 0 0 0 0 

Placering i jourhem/familjehem 
enligt LVU 

0 0 2 1 

Placering i akuthem/HVB-hem 
enligt LVU 

0 0 0 0 

Placering SIS enligt LVU 2 0 0 0 
Beviljat strukturerat 
öppenvårdsprogram 

3 5 9 2 

 
Statistik fattade beslut SoL och LVM, april 2022 – juli 2022 
Beslutstyp April Maj Juni Juli 
Lex Sarah  0  0  0  0 
Ekonomiskt bistånd      
Utred. ek. bistånd enligt 11 kap 1 10 12 8 23 
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§ SoL 
Avsluta utredning ek. bistånd 7 10 6 8 
Lägga ner utredning ek. bistånd 2 10 4 8 
Försörjningsstöd 4 kap 1 § SoL 88 83 89 82 
Livsföring övrigt 4 kap 1 § SoL 52 54 35 36 
Arbetsförberedande insatser 5 4 13 1 
Avslag 4:1 SoL 67 59 57 50 
Överklagan rätt tid 4 2 4 0 
Överklagan avvisas 0 0 0 0 
Yttrande över överklagat beslut 3 0 5 0 
Ändring överklagat beslut 0 0 1 0 
Familjefrid     
Utredning 11:1 ansökan 1 0 0 0 
Avsluta utredning 1 4 0 0 
Lägga ner utredning 1 0 1 0 
Öppenvård familjefrid 0 0 1 1 
Försörjningsstöd 4 kap 1 § SoL 0 0 1 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 1 0 0 

Avsluta utredning 1 3 4 3 
Utredning yttrande/upplysningar 1 0 0 0 
Avsluta utredning - avslag 0 0 0 0 
Inleda utredning 7 § LVM 0 0 0 1 
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 2 0 
Yttrande körkortsförordning 5:2 2 0 0 0 
Öppenvård vuxen 0 3 0 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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Bostadskontrakt      
Inleda utredning 11 kap 1 § SoL 1 2 0 0 
Avsluta utredning 2 2 1 0 
Bevilja andrahandskontrakt 0 0 0 0 
Avslag 4:1 0 2 2 0 
Överklagan rätt tid 0 0 0 0 
Ändring av överklagat beslut 0 0 0 0 

 
Delegeringsbeslut, juli 2022 
Inga delegeringsbeslut under juli månad. 
 
Domar och beslut, juli 2022 
Meddelande från Förvaltningsrätten i Malmö den 7 juli 2022.  
Mål nr 2651-22 
Hid Fn 2022.2094 
Saken gäller överklagat bistånd avseende försörjningsstöd. Förvaltningsrätten 
avslår överklagandet.  
 
Meddelande från Högsta förvaltningsdomstolen i Stockholm den 7 juli 2022.  
Mål nr 3260-22 
Hid Fn 2022.2086 
Saken gäller vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga; 
fråga om prövningstillstånd. Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte 
prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därför fast.  
 
Meddelande från Förvaltningsrätten i Malmö den 12 juli 2022.  
Mål nr 10274-21, 11464-21, 12199-21, 12784-21, 14291-21, 119-22 samt 3502-
22.  
Hid Fn 2022.2111 
Saken gäller överklagat bistånd avseende försörjningsstöd. Förvaltningsrätten 
bifaller överklagandet i mål 12199-21 på så sätt att kostnaden för el enligt 
faktura ska godtas i sin helhet. Förvaltningsrätten avslår överklagandet i övrigt. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse administratör, Jenny Delfin den 12 september 2022. 
 
 
Individ och familjeomsorg     
Jenny Delfin 
Social administratör 
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Barn och utbildning, 
Stöd och omsorg
Besöksadress: Gustafs torg 
16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgir
o

5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Jenny Delfin
Social administratör
Direkt Ans

vari
gTlf
n

Mobil Ans
vari
gMo
bil

Jenny.Delfin@tomelilla.se

Tomelilla den 12 september 2022  
 
 
Familjenämnden 
 
 
 
 
 

Redovisning av anmälningsärenden augusti 2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Placering av barn och unga augusti 2022 
Kön Plats Kostnad/mån Placerings-

start 
Placerings 
-avslut 

Flicka 
LVU 

SIS Ryds Brunn  
 
Samskapa 
 
SIS Lidköping 
 
SIS Fjugsta 

 
 
 
 
209 250 kr 
 
94500kr + 
114 750 kr = 
209 250 kr 

2021-07-13 
 
2022-03-12 
 
2022-04-28 
 
2022-08-18 

2022-03-11 
 
2022-04-27 
 
2022-08-14 

Flicka Vejbyhem 
Stödboende 

49 290 kr 2021-12-27  

Flicka Gryning 
 
M-gården 

 
 
108 500 kr 

2022-02-03 
 
2022-06-13 

2022-06-13 

Pojke Gryning 
 
M-gården 

 
 
108 500 kr 

2022-02-03 
 
2022-06-15 

2022-06-16 

Pojke V&B Högelid 123 380 kr (juli) 2022-04-07  
 
 
 
 
 
Extern öppenvård 
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Kön HVB/SIS Kostnad/mån Placerings-
start 

Placerings 
-avslut 

Pojke Hassela 30 382 kr (juli) 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  
 

2022-03-14  

Pojke Kurera hem 97 650 2022-04-22  
 
Statistik fattade beslut, Maj 2022 – Augusti 2022 
Beslut Maj Juni Juli Augusti 
Startade utredningar 12 1 1 14 
Avslutade utredningar med insats 3 5 1 2 
Avslutade utredningar utan insats 3 8 1 4 
Förlängd utredningstid 11:2 0 0 0 0 
Uppföljning utredning 11 kap § 
4a SoL 

0 0 0 0 

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

1 3 2 5 

Vård enligt LVU 0 0 1 0 
Avslag om vård enligt LVU 0 0 0 0 
Vård enligt LVU upphör 1 0 0 0 
Placering i jourhem/familjehem 
enligt SoL 

0 0 0 1 

Placering i akuthem/HVB-hem 
SoL 

0 0 0 0 

Placering i stödboende/utsluss 0 0 0 0 

Placering i jourhem/familjehem 
enligt LVU 

0 2 1 0 

Placering i akuthem/HVB-hem 
enligt LVU 

0 0 0 0 

Placering SIS enligt LVU 0 0 0 0 
Beviljat strukturerat 
öppenvårdsprogram 

5 9 2 2 

 
Statistik fattade beslut SoL och LVM, Maj 2022 – augusti 2022 
Beslutstyp Mar Apr Maj Jun 
Lex Sarah  0  0  0  0 
Ekonomiskt bistånd      
Utred. ek. bistånd enligt 11 kap 1 12 8 23 7 
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§ SoL 
Avsluta utredning ek. bistånd 10 6 8 11 
Lägga ner utredning ek. bistånd 10 4 8 2 
Försörjningsstöd 4 kap 1 § SoL 83 89 82 83 
Livsföring övrigt 4 kap 1 § SoL 54 35 36 49 
Arbetsförberedande insatser 4 13 0 10 
Avslag 4:1 SoL 59 57 50 59 
Överklagan rätt tid 2 4 0 1 
Överklagan avvisas 0 0 0 0 
Yttrande över överklagat beslut 0 5 0 1 
Ändring överklagat beslut 0 1 0 0 
Familjefrid     
Utredning 11:1 ansökan 0 0 0 1 
Avsluta utredning 4 0 0 0 
Lägga ner utredning 1 0 0 0 
Öppenvård familjefrid 0 1 0 1 
Försörjningsstöd 4 kap 1 § SoL 0 1 1 0 
Livsföring övrigt 4 kap 1 § SoL 0 0 0 0 
Avslag 4:1 SoL 0 0 0 0 
Vuxenenheten     
Inleda utredning enligt 11 kap 1 § 
SoL 

1 0 0 0 

Avsluta utredning 3 4 3 1 
Utredning yttrande/upplysningar 0 0 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 2 0 0 
Yttrande körkortsförordning 5:2 0 0 0 0 
Öppenvård vuxen 3 0 0 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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Bostadskontrakt      
Inleda utredning 11 kap 1 § SoL 2 0 0 1 
Avsluta utredning 2 1 0 0 
Bevilja andrahandskontrakt 0 0 0 0 
Avslag 4:1 2 2 0 0 
Överklagan rätt tid 0 0 0 0 
Ändring av överklagat beslut 0 0 0 0 

 
Delegeringsbeslut, augusti 2022 
2 st placeringsbeslut jml LVU 11§ med en placering i hemmet samt en 
placering på HVB-hem - Anders Throbäck, andre vice ordförande.  
 
Domar och beslut, augusti 2022 
Meddelande från Ystads Tingsrätt den 2 augusti 2022.   
Mål nr B 1370-21 
Hid Fn 2022.2245 
Den tilltalade frikänns från barnpornografibrott enligt 16 kap 10 a § 1 st 5 p 
brottsbalken.  
 
Meddelande från Ystads Tingsrätt den 18 augusti 2022. 
Mål nr T 1599-22 
Hid Fn 2022.2377 
Tingsrätten flyttar över vårdnaden om ett barn till en särskild förordnad 
vårdnadshavare. Beslutet gäller omedelbart.  
 
Meddelande från Ystads Tingsrätt den 18 augusti 2022. 
Mål nr T 1601-22 
Hid Fn 2022.2364 
Tingsrätten flyttar över vårdnaden om ett barn till en särskild förordnad 
vårdnadshavare. Beslutet gäller omedelbart.   
 
Meddelande från Ystads Tingsrätt den 19 augusti 2022. 
Mål nr Ä 1649-22 
Hid Fn 2022.2380 
Saken gäller adoption. Tingsrätten bedömer att ansökan om adoption avvisas.  
 
Meddelande från Förvaltningsrätten i Malmö den 23 augusti 2022.  
Mål nr 7328-22 
Hid Fn 2022.2405 
Förvaltningsrätten avskriver målet då nämnden har beviljat bistånd enligt 
ansökan, därav har ändamålet med överklagandet förfallit.  
 
 
Beslutsunderlag 
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Tjänsteskrivelse administratör, Jenny Delfin den 7 juli 2022. 
 
 
Individ och familjeomsorg  
    
    
Jenny Delfin 
Social administratör 
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Barn och utbildning, 
Stöd och omsorg
Besöksadress: Gustafs torg 
16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgir
o

5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Jenny Delfin
Social administratör
Direkt Ans

vari
gTlf
n

Mobil Ans
vari
gMo
bil

Jenny.Delfin@tomelilla.se

Tomelilla den 15 september 2022   
 
 
Familjenämnden 
 
 
 
 
 

Redovisning av statistisk och kostnader maj-
augusti 2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Redovisning av kostnader och statistik för maj - augusti 2022 gällande 
individ- och familjeomsorgen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse administratör, Jenny Delfin den 15 september 2022. 
Redovisning statistik, tertial 2, maj-augusti 2022, administratörer Camilla 
Ohlsson och Jenny Delfin, handlingsid: Fn 2022.2634. 
 
 
Individ och familjeomsorg  
    
    
Jenny Delfin 
Social administratör 
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Redovisning avseende 
kostnader och statistik
Individ – och familjeomsorgen - FNIFU 2022-10-03
Tertial 2: Maj - Aug
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Försörjningsstöd
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Antal unika 
ansökningar 

januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december
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Antalet inkomna löpande ansökningar under år 2022

E-ansökan Pappersansökan

Antal unika 
ansökningar 

januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december
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Antalet inkomna löpande ansökningar under år 2021

E-ansökan Pappersansökan

Cirka 83 % sökande digitalt. Under hösten står vi inför byte av journalsystem och detta kan komma att påverka andelen som söker digitalt under 
tertial 3. 
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Utbetalt bistånd

januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december
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826783,07 802 204
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828 923 852 765

687 460,81

571 627

635 848,54 616 234
562 617,42

Utbetalt försörjningsstöd per månad

2020 2021 2022

Har flera individer som gått ut i anställning, och hushållen därmed blivit självförsörjande. Vi har identifierat flera långtidbidragsärende som varit aktuella i mer 
än 5 år, där vi aktivt fokuserar på att få ut dem i annan försörjning. Vi har flera individer som fått igenom sjukersättning efter många år på försörjningsstöd. 
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januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december
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Utbetalt försörjningsstöd till antal unika hushåll per månad

2020 2021 2022
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De vanligaste orsakskoderna under maj – aug år 2022
Fördelat på antal unika beslut
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36
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De vanligaste orsakskoderna under maj - aug år 2021
Fördelat på antal unika beslut

Fortsatt stor andel som är sjukskrivna utan rätt till sjukersättning. Har pågående projekt utifrån denna målgrupp; Grön Arena (vårt AME), 
projekt med socialpsykiatrin och Möjligheternas väg (avslutas feb 2023). 
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Antal unika 
ärende
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Arbetsmarknadsenheten
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Antal unika 
insatser

januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december
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Antal nya insatser på AME
2020 2021 2022

Ser en trend i att de som remitteras till AME står långt ifrån arbetsmarknaden. Många som parallellt med planering på AME även är deltidssjukskrivna. 
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Avslutsorsaker avseende unika insatser på AME 
under maj - aug

2022 2021

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

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

2020 2021 2022

Ökad förmåga att möta behoven på i kommunens regi genom internetbaserat arbete våld i nära relation: IVIN – som medarbetare gått 
utbildning i.
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Kostnader avseende skyddat boende

Minskning i pågående placeringar i skyddat boende. 
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12 uppdrag är skickade till familjevåldsenheten under perioden 
Maj – augusti 2022

2022-09-16 14

Familjevåldsenheten öppenvård

Pågående insatser både med utövare (samtal om våld) och utsatt (samtal om 
frihet) i den egna öppenvården. 
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Solhuset
Vuxenenheten
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Antal unika 
individer

jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec
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Antal vuxna placerade på behandlingshem enligt SoL
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• Inga LVM – placeringar under år 2020

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

• 0 LVM – placeringar under 2022

2022-09-16 18

LVM – placeringar

Hög kompetens hos medarbetare ger LVM-förebyggande effekter.
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Antal frivilliga samtalsstöd avseende missbruk 
och psykisk ohälsa under januari - augusti

2020 2021 2022

120



2022-09-16 21

Antal unika 
ärenden
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och psykisk ohälsa under januari - augusti

2020 2021 2022
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3 uppdrag är skickade till vuxenenheten under perioden 
Januari - augusti 2022

2022-09-16 22

Vuxenenheten öppenvård 
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Barn och familj
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Antal unika 
anmälningar/
ansökningar
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Antal unika anmälningar / ansökningar 
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Avslutsorsaker avseende förhandsbedömningar
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De vanligaste orsakskoderna under januari -  augusti år 2022
Antal unika anmälningar

Antalet anmälningar avseende bristande omsorg, vanvård fysisk och psykisk har ökat med 10,5 % i jämförelse med förra året under samma period. 
Antalet anmälningar avseende beteendeproblematik socialt nedbrytande har ökat med 10 % i jämförelse med förra året under samma period. 
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Antal barn placerade i familjehem 
år 2022

Familjehem
Familjehem ensamkommande
Särskild förordnad vårdnadshavare
Jourfamiljehem via SÖSK
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Antal unika
placeringar
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Antal placeringar på HVB / SIS 
månadsvis år 2022

LVU SoL - placering Extern öppenvård

Det finns ett flertal familjer med komplex problematik som är kända inom socialtjänsten sedan en lång tid tillbaka där frivilliga insatser inte varit 
tillräckliga. Antalet placeringar enligt LVU har dock halverats i jämförelse med tertial 1. Vi arbetar med hemmalösningar så långt det är möjligt då 
dessa oftast ger bäst resultat i familjerna.      
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HVB / SIS Extern öppenvård

Hemmabaserade lösningar istället för externa placeringar samt ekonomisk medvetenhet ger resultatet ovan.   
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Familjerätt
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Antal unika 
ärende
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Antal pågående ärenden
under perioden januari - augusti
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Inklusive alla faderskapsärenden & familjerätt.
Fr.o.m 1 jan 2022 fastställs faderskap genom Skatteverkets digitala faderskapsbekräftelse för sammanboende par som själva kan registrera faderskap.   
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Balder
Öppenvården
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