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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
28 juni 2019

Justerandes sign

Övriga närvarande

Ej tjänstgörande ersättare
Sven Gunnarsson (C)
Roger Persson (S)
Robert Buhre (S) (beslutande § 64)
Anna Sandegren (SD

Tjänstemän
Viweca Thoresson, Socialchef
Ann-Christin Montan, Rektor och tf skolchef
Ann-Sofi Wedberg, enhetschef AME
Adnan Elkaz, ekonom
Billy Nielsen, sekreterare

Ärenden vid dagens sammanträde med Familjenämnden

§ 58 Ändringar i föredragningslistan
§ 59 Dialoger och informationsärenden
§ 60 Uppföljning av första tertialet år 2019 – Individ- och familjeomsorg 
§ 61 Uppföljning av första tertialet år 2019 – Barn- och utbildning
§ 62 Handlingsplan/åtgärder för budget i balans 2019
§ 63 Mål 2020
§ 64 Förändringar vid hantering av barnpeng, föräldraavgift m. m
§ 65 Begäran om uppskjuten skolplikt samt fullgörande av skolplikt i 

grundsärskola utan fullgjord förskoleklass
§ 66 Huvudmannens plan för studie- och yrkesvägledning – SYV-plans
§ 67 Sammanställning av anmälda upplevda kränkande behandling under 

vårterminen 2019 2019/16
§ 68 Uppföljning utbetalning försörjningsstöd tertial 1 2019
§ 69 Statistik ensamkommande barn 2019 2019/45
§ 70 Uppföljning av Intern kontrollplan IFO 2019
§ 71 Remiss – Energi- och klimatplan för Tomelilla kommun 2019-2025
§ 72 Anmälningsärenden Fnifu 2019
§ 73 Anmälningsärenden Familjenämnden
§ 74 Val av ersättare till familjenämndens individ- och familjeutskott

_________
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
28 juni 2019

Justerandes sign

Fn § 58      

Ändringar i föredragningslistan

Familjenämndens beslut
På förslag av Christer Yrjas (C) beslutar familjenämnden om följande 
ändringar i föredragningslistan:

Beslutsärende redovisning av handlingsplan 2018 utifrån SAM-enkät tas bort.
________
  
Hit hämtas text från tjänsteskrivelsens rubrik Förslag till beslut
Hit hämtas text från tjänsteskrivelsens rubrik Beslutsunderlag

Hit hämtas mottagare för beslutsexpidiering från tjänsteskrivelse
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
28 juni 2019

Justerandes sign

Fn § 59 Dnr FN 2019/2

Dialoger och informationsärenden

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Familjenämnden genomför idag dialoger enligt följande:

Barn- och Utbildning
Rektor Ann-Christine Montan, tf skolchef, informerar att arbetet inför 
skolstarten påbörjats. Informerar också att det inte blivit förbättringar för åk 
9. Sammantaget har man inte uppnått målet. Var fjärde elev är inte behöriga i 
matematik.
Informeras om ekonomisk redovisning för maj månad 2019.

Individ- och familjeomsorg
Socialchef Viweca Thoresson informerar om att automatiseringen av 
försörjningsstödsutredningarna nu är i drift. Socialsekreterarnas möjlighet att 
fokusera på stöd till egenförsörjning kommer därav att öka.
Information om Vuxenutbildningen avseende volym och kostnadsutveckling.
Enhetschefen för AME Ann-Sofie Wedberg redovisar AME projektets 
måluppfyllelse, aktiviteter samt aktuell statistik. Särskilt fokus på samverkan 
med försörjningsstöd och arbetet med gemensamma processer och 
arbetsmetoder.
_________
ca informerar om att automatiseringen av Thoresso
Enhetschefen för AME Ann-Sofie Wedberg redovisar AME projektets e, all 
statistik. Särskilt fokus på samverkan med försörjningsstöd och arbetet med 
gemensamma processer och arbetsmetoder.  
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
28 juni 2019

Justerandes sign

Fn § 60 Dnr FN 2019/52

Uppföljning av första tertialet år 2019 - Individ- och 
familjeomsorg

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar lägga rapporten gällande uppföljning av första 
tertialet 2019 till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Verksamhet 
Årets första månader har präglats av genomlysning, analys och samverkan. 
Arbetsmarknadsenheten, integrationssamordningen samt 
vuxenutbildningarna tillhör sedan årsskiftet verksamheten Individ- och 
familj. Ett intensivt arbete pågår med fokus på sysselsättning, där samtliga 
processer och rutiner genomlyses och uppdateras. 
Under årets första månader har det varit tydligt att Tomelilla följer 
rikstrenden med allt fler försörjningsstödstagare som blivit av med sin 
aktivitetsersättning eller blivit utförsäkrade, detta ställer stora krav på 
verksamheten. 

Arbetet med att digitalisera och automatisera pågår i hela verksamheten, dels 
för att frigöra mer direkt klienttid, dels för att öka klienternas delaktighet och 
självständighet. 

Under tertialet har arbetet med att automatisera utredningsarbetet vid 
ansökan om försörjningsstöd slutförts och förväntas vara i drift i början av 
tertial 2. Glädjande är att användandet av vår e-tjänst för för-sörjningsstöd 
har ökat efter förändring av rutiner. Under tertialet startades Digitala hjälpen, 
en öppen verksamhet för de som behöver stöd med hur man digitalt betalar 
räkningar, söker arbete, ställer sig i bostadskö etc. 
Inom Barn- och familj har myndigheten och öppenvården fortsatt utveckla 
samarbetet och stödet till familjer. Samverkan med elevhälsan har resulterat i 
flera gemensamma aktiviteter och rutiner som har implementerats under 
tertialet. 
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
28 juni 2019

Justerandes sign

§ 60 forts.

Stödboendeverksamheten flyttade i början på året från Välagården till nya 
lokaler på Dalgatan, vilket var positivt för ungdomarnas möjlighet att träna 
inför vuxenlivet. I takt med att allt fler ungdomar lämnar stödboendet har 
medarbetarnas kompetens till praktiskt stöd tillvaratagits av 
Arbetsmarknadsenheten.

Ekonomi 
Individ och familjs nettokostnader uppgår till 19,1 mnkr Avvikelsen mot 
budget är -0,5 mnkr tom april månad. 

Från och med 2019 tillhör Arbetsmarknadsenheten (AME) och 
Vuxenutbildningen Individ och familj. Ar-betsmarknadsenheten har ett litet 
överskott efter april månad på 0,1 mnkr medan Vuxenutbildningen har ett 
underskott på -0,6 mnkr. Budgeten för Vuxenutbildningen har varit 
oförändrad de senaste åren samtidigt som antal studerande ökat. 
Kostnaderna för Vuxenutbildningen ökade med 1,0 mnkr år 2018 jämfört 
med 2017. Kostnaderna beräknas uppgå till mellan 6,0 och 6,5 mnkr år 2019 
vilket är ca 1,6 mnkr mer än budgeterat. 

Försörjningsstödet har kostat mer än vad det är budgeterat till och med april 
med 1,6 mkr. Kostnaderna för placeringar överstiger budet med 0,2 mnkr. 
Kostnaderna är lägre jämfört med föregående år samtidigt som budgeten är 
högre. Kommunfullmäktige beslutade att utöka budgeten med 3,0 mkr inför 
budget 2019 med anledning av att den tidigare budgeten för placeringar var 
för låg i förhållande till behovet. 

Kostnader för familjehemsplaceringar har ökat jämfört med föregående år 
och efter mars månad är det ett underskott på 0,3 mnkr. 
Kostnaderna för vuxenplaceringarna är lägre än budgeterat och för tillfället är 
det endast en placering. Det är ett överskott på denna verksamhet med 0,5 
mnkr.

Statsbidrag från migrationsverket är högre än budgeterat med 0,2 mnkr. På 
grund av vakanta tjänster och ledigheter utan lön har det uppstått ett 
överskott för perioden motsvarande 1,0 mkr.
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
28 juni 2019

Justerandes sign

§ 60 forts

Det råder osäkerhet vad det gäller utveckling av vissa kostnader och intäkter 
framförallt hur mycket statsbidrag som kommer att komma från 
migrationsverket och det försvårar självklart prognosarbetet. För till-fället ser 
ekonomin bra ut i sin helhet förutom vuxenutbildningen som vi redan nu ser 
en negativ kostnads-utveckling. Prognosen är ett underskott på 1,6 mnkr 
som uppstår på grund av att kostnaderna för vuxenutbildningen ökat på 
grund av fler elever.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar lägga rapporten gällande uppföljning av första 
tertialet 2019 till handlingarna.

Beslutsunderlag
Uppföljningsrapport ekonom Adnan Elkaz, Handlingsid: Fn 2019.1665.

Tidigare behandling
Fnifu § 77, den 3 juni 2019.
Familjenämnden lägger rapporten gällande uppföljning av första tertialet 
2019 till handlingarna.
_________

Beslutet skickas till:
Ekonom Adnan Elkaz
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
28 juni 2019

Justerandes sign

Fn § 61 Dnr FN 2019/52

Uppföljning av första tertialet år 2019 - Barn- och 
utbildning

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar lägga rapporten gällande uppföljning av första 
tertialet 2019 till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Verksamhet 
Barn och utbildning deltar fortsatt i Skolverkets riktade insatser för 
nyanländas lärande. Bland annat utbildar förstelärarna resten av kollegiet i 
genrepedagogik. Detta arbete förväntas höja måluppfyllelsen på bred front då 
ett språkutvecklande arbetssätt i samtliga ämnen är fördelaktigt för alla 
elever. Studiehandledarna och lågstadielärarna blir också fortbildade. 
Ungdomsrådet är på väg att formas. 
Elevråden har tillsammans med politiker och tjänstemän fått utbildning kring 
Barnkonventionen. Sambedömning gällande nationella proven, svenska, 
matematik och engelska har genomförts även i år för att få en mer likvärdig 
bedömning.
 
Ekonomi 
Barn- och utbildnings nettokostnader uppgår till 108,3 mnkr. Avvikelse mot 
budget för perioden januari till och med april är ett underskott med -2,5 
mnkr. 

Det finns tre större anledningar till underskottet.

Kostnaderna för gymnasiet är högre än budgeterat på grund av fler elever. 
Även gymnasiesärskoleelever har ökat jämfört med föregående år samma 
period och på årsbasis innebär det en kostnadsökning med 2,2 mnkr. 

Lokalkostnaderna inom Barn och utbildning har med anledning av 
kommunfullmäktige investeringar ökat med 4,0 mnkr som det inte finns 
någon budget-täckning för. Det finns ingen budgettäckning för Nattviolen 
heller som är en OB förskola. 
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
28 juni 2019

Justerandes sign

§ 61 forts

Grund- och förskolorna överskrider sin budget med 0,2 mnkr. En skola har 
ett relativt stort underskott medan en annan har ett relativt stort överskott 
som beror på oförbrukat statsbidrag. Alla skolor har fått statsbidrag 
”likvärdig skola” och denna kommer att förbrukas under året. Grund- och 
förskolorna har fått i uppgift att anpassa sina kostnader för att få en ekonomi 
i balans år 2019. 
Trots detta ser det just nu ut som att Kastanjeskolan (-2,4 mnkr) och 
Nattviolen (-0,8) inte kommer att klara de ekonomiska målen om det inte 
sker några förändringar framöver. Nattviolen saknar budget och om man inte 
beslutar att lägga ner verksamheten eller tillför extra medel kommer OB 
förskolan få ett underskott. Prognosen för grund- och förskolorna är ett 
underskott på -3,2 mnkr.

Gymnasiet visar ett underskott på -1,7 mnkr. Bidraget som kommunen 
betalade ut till gymnasieskolor överskrider de budgeterade medlen på grund 
av fler elever än budgeterat. Antal elever på gymnasiesärskolan har också 
ökat med 6 jämfört med föregående år samma period. Detta motsvarar ca 2,2 
mnkr i kostnadsökning på årsbasis. Prognosen är ett underskott på -2,3 mnkr 
men kan bli ett högre underskott bero-ende på vilka programeleverna väljer 
till hösten. 

Prognosen för Barn- och utbildning för 2019 är ett underskott motsvarande 
8,0 mnkr.

Personal
Frisknärvaron är något lägre 2019 jämfört med 2018 perioden januari till och 
med april. I april 2019 ser det ut att frisknärvaron är högre men det är på 
grund av att en del lägger in sina sjukskrivningar senare och det är inte förrän 
senare som man kan se de verkliga sifforna. Antal tillsvidareanställda 
personal omräknat till heltid är lägre 2019 jämfört med 2018.
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
28 juni 2019

Justerandes sign

§ 61 forts

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar lägga rapporten gällande uppföljning av första 
tertialet 2019 till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndssekreterare Carl-Hernik Andersson 2019-05-29
Uppföljningsrapport från ekonom Adnan Elkaz Handlingsid. Fn 2019.1702.

Tidigare behandling
Fnifu § 34, den 3 juni 2019.
Familjenämndens utbildningsutskott lägger rapporten gällande uppföljning av 
första tertialet 2019 till handlingarna.
_________

Beslutet skickas till:
Ekonom Adnan Elkaz
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
28 juni 2019

Justerandes sign

Fn § 62 Dnr FN 2019/53

Handlingsplan/åtgärder för budget i balans 2019 - 
Familjenämnden

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen med 
uppdrag att utreda konsekvenserna av de föreslagna åtgärderna.

Ärendebeskrivning
BoU:s ledning- och administrations åtgärder:

• minska antalet ledare med 100% tjänst= 851760 kronor/år.                                                                  
Effekt 2019 = 420000 kronor.
• minska specialister central elevhälsan med 100% logoped= 614 658 
kronor/år. Effekt 2019 = 204886 kronor.
Framtida politiska åtgärder för en hållbar ekonomi över tid.
• Avveckla OB-omsorgen = 1,3 miljoner/år.                                                                                                 
Effekt 2019 = 800000 kronor vid nedläggning fr.om 1/8 – 2019
Konsekvenser; flertalet familjer som använder sig av vår OB-omsorg är 
ensamstående mammor. Att ta bort OB-omsorgen kan innebära att familjen 
mister sin försörjning och att familjen behöver hjälp av kommunen i form av 
försörjningsstöd.
• Förtätning av lokalytor, ex flytta central elevhälsan till Kastanjeskolan, lösa 
ut avtalet med Österlenhem gällande ”Prästkragen”. 295”kr/år.
Konsekvenser; att flytta elevhälsan kan få en negativ påverkan på samarbetet 
mellan elevhälsan och öppenvården. Prästkragen avtalet med Österlenhem är 
enbart positivt om vi lyckas lösa ut det.
• En gemensam skolledning för byskolorna, en rektor för skolan och en 
rektor för förskola, 550”kr/år.

Konsekvenser; kan bli en högre arbetsbelastning för skolledningen, 
medarbetarna kan uppleva att ledarna inte är så tillgängliga som man känner 
behov av. Krävs en tydlig ansvarsfördelning och ett tydligt mandat.

Förvaltningens förslag till beslut
Att beakta de föreslagna förslagen
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
28 juni 2019

Justerandes sign

§ 62 forts

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, skolchef Bengt Persson, den 27 juni2019

Tidigare behandling
Fn §55, den 24 maj 2019
Fnuu § 42, den 7 juni 2019
Fnuu § 43, den 26 juni 2019

Förslag till beslut under sammanträdet
Christer Yrjas (C) yrkar, med instämmande från Carina Persson (L) och Janet 
Ten Have (M) att nämnden beslutar
Ge förvaltningen i uppdrag att utreda hur OB-omsorgen organiseras, samt
Ge förvaltningen i uppdrag att utreda effekten av IKT, samt
Sänka skolpengen med 2 miljoner kronor.

Anders Throbäck (S) och Linda Ekelund (V) yrkar avslag på Christer Yrjas 
med fleras förslag och yrkar återremiss, med uppdrag att förvaltningen 
utreder konsekvenserna av åtgärderna.

Paul Lennartsson (SD), med instämmande från Kent Gustafsson (SD), yrkar 
bifall till Anders Throbäcks och Linda Ekelunds förslag.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordföranden att nämnden beslutar i enlighet 
med Christer Yrjas med fleras förslag.

Votering begärs och följande beslutsgång fastställs
JA-röst för Christer Yrjas med fleras förslag
NEJ-röst för Anders Throbäcks och Linda Ekelunds förslag
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
28 juni 2019

Justerandes sign

§ 62 forts

Omröstning
Med 4 nej-röster mot 3 ja-röster beslutar nämnden att återremittera ärendet 
till förvaltningen med uppdrag att utreda konsekvenserna av de föreslagna 
åtgärderna.

Ledamot Ja Nej Avstår
Christer Yrjas (C) X
Carina Persson (L) X
Janet ten Have (M) X
Anders Throbäck (S) X
Linda Ekelund (V) X
Paul Lennartsson (SD) X
Kent Gustafsson (SD) X
_________

Beslutet skickas till:
Skolchef
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
28 juni 2019

Justerandes sign

Fn § 63 Dnr FN 2019/68

Mål 2020

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar anta mål för 2020 enligt förslaget, handlingsid: FN 
2019.2092, och översänder desamma till kommunstyrelsen för kännedom.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 23 april 2018 om en ny målmodell för 
Tomelilla kommun. Tidigare hade nämnderna föreslagit mål och beslut om 
dessa har tagits av kommunfullmäktige. I den nya målmodellen har 
kommunfullmäktige beslutat om tre strategiområden med underliggande 
målområden. Inom dessa ska nämnderna besluta om nämndmål. Följande 
förslag till mål för 2020 har utarbetats av förvaltningen utifrån det som 
framkom under nämndens måldag.

- Samverkan mellan verksamheterna och civilsamhället ger kunskap om 
långsiktig hållbarhet, utbildning samt framtida och samtida 
arbetsmarknad.

- God lärmiljö skapas för att möta individuella behov.
- Delaktigheten för kommuninvånarna i nämndens verksamheter ökar.
- Verksamheterna bidrar till medvetna och engagerade 

samhällsmedborgare som har strategier för att göra egna livsval.
- Kommuninvånare ges ökade möjligheter till sociala sammanhang.
- Kommuninvånare upplever sig trygga och känner tillit till 

verksamheterna.
Hit hämtas text från tjänsteskrivelsens rubrik Förslag till beslut
Beslutsunderlag
Ärendet har behandlats under måldagen den 10 juni 2019.
Förslag till mål 2020, Ulrika Ahlin, 2019-06-20, handlingsid: FN 2019.2092
Tjänsteskrivelse, Billy Nielsen, 2019-06-20.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen – Anmälningsärende
Socialchef Viweca Thoresson
Skolchef Bengt Persson
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
28 juni 2019

Justerandes sign

Fn § 64 Dnr FN 2019/57

Förändringar vid hantering av barnpeng, föräldraavgift 
m.m.

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar att: all utbetalning av barnpeng ska ske för 
innevarande månad fr.o.m. 2020-01-01, att införande av hel- och deltidstaxa 
ska skjutas fram till årsskiftet 2019-2020, samt att förvaltningen ska 
administrera föräldraavgiften fr.o.m. 2020-01-01 under förutsättning att 
samtliga friskolor deltar.

Jäv
Linda Ekelund (V) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i 
detta ärende.

Ärendebeskrivning
Skolchef Bengt Persson föreslår tre förändringar för kommunens samtliga 
förskolor, både kommunala och fristående.

1. Intern kontroll; för att Barn och utbildnings interna kontroll skall 
fungera mer effektivt samt minimera riskerna för att utbetalningar blir 
fel föreslår förvaltningen att all utbetalning av barnpeng sker för 
innevarande månad. Idag har de flesta fristående förskolor en 
förskottsbetalning av barnpengen (undantaget Allegro), dessa 
förskottsbetalningar är svåra att kontrollera och tar mycket tid i 
anspråk, dessutom är kommunen sårbar ekonomiskt om någon av de 
fristående förskolorna går i konkurs. Återbetalning av 
förskottsbetalningen ska göras med hänsyn till varje fristående 
förskolas ekonomiska förutsättningar med start 2020-01-01.

2. Rättvisa; kommunen inför hel- och deltidstaxa fr.om 2020-01-01. 
Beslutet är redan taget i FN med start 2019-08-01, förvaltningen vill 
samordna detta med de fristående förskolorna och vill av den 
anledningen inte genomföra förändringen förrän vid årsskiftet 2019-
2020.
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
28 juni 2019

Justerandes sign

Fn § 64 forts.

3. Föräldraavgiften; på önskemål från alla våra fristående förskolor 
(förutom en) kommer förvaltningen att administrera föräldraavgiften 
fr.om 20200101 under förutsättning att samtliga fristående förskolor 
deltar.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar att: all utbetalning av barnpeng ska ske för 
innevarande månad fr.o.m. 2020-01-01, att införande av hel- och deltidstaxa 
ska skjutas fram till årsskiftet 2019-2020, samt att förvaltningen ska 
administrera föräldraavgiften fr.o.m. 2020-01-01 under förutsättning att 
samtliga friskolor deltar.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare, Billy Nielsen 2019-06-05
________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
28 juni 2019

Justerandes sign

Fn § 66 Dnr FN 2018/49

Huvudmannens plan för studie och yrkesvägledning - 
SYV-plan

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar att skicka utvärderingen av handlingsplanen för 
studie- och yrkesvägledning i Tomelilla kommun till Kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Att barn och unga får sitt behov av studie-och yrkesvägledning tillgodosett är 
en viktig fråga för Tomelilla kommun. Barn, unga och vuxna ska uppleva 
sina framtidsval som positiva och att de ska känna att de kan påverka sin 
framtid. Detta är betydelsefullt både för individ och samhälle. 
Handlingsplanen för studie- och yrkesvägledning arbetades fram 2017-2018 
och resultaten ska redovisas till Kommunstyrelsen våren 2019.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar att skicka utvärderingen av handlingsplanen för 
studie- och yrkesvägledning i Tomelilla kommun till Kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Ulrika Ahrlin biträdande skolchef, 2019-05-15
Redovisning av handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Tomelilla 
kommun – SYV-planen. Biträdande skolchef Ulrika Ahrlin.

Tidigare behandling
Fnuu, § 35, den 7 juni 2019
Familjenämndens utbildningsutskott beslutar att skicka utvärderingen av 
handlingsplanen för studie- och yrkesvägledning i Tomelilla kommun till 
Kommunstyrelsen.
________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
28 juni 2019

Justerandes sign

Fn § 67 Dnr FN 2018/16

Sammanställning av anmälda upplevda kränkande 
behandling under vårterminen 2019

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar att sammanställningen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
I den interna kontrollplanen ska Barn och utbildningsverksamheten 
rapportera anmälda upplevda kränkande behandlingar under året. Denna 
sammanställning gäller vårterminen 2019. Verksamheten ska även rapportera 
inkomna anmälningar till Skolinspektionen eller Barnombudet.

Vt-19 t
o
t
a
l
t

flickor pojkar

BoU 5
5

21 34

Kastanje-
skolan 1

6
10 6

Lindes-
borgs-
skolan

3
5

10 25

Byavångs-
skolan 2 2
Smedstorp
s-skola 0 0 0
Odenslun
ds-skolan 1 0 1
Brösarps 
skola 1 0 1
Förskolorn
a 0 0 0
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
28 juni 2019

Justerandes sign

§ 67 forts

2018 t
o
t
a
l
t

flickor pojkar

BoU 1
0
6

58 48

Kastanje-
skolan 7

0
37 33

Lindes-
borgs-
skolan

1
9

17 2

Byavångs-
skolan 1

2
4 8

Smedstorp
s-skola 2 0 2
Odenslun
ds-skolan 0 0 0
Brösarps 
skola 2 0 2

Anmälningarna hade under hösten sjunkit på Kastanjeskolan, denna trenden 
håller i sig under vårterminen. De många upplevda kränkningarna på 
Lindesborgsskolan handlar till stor del om samma pojkar som är födda – 11. 
Där har åtgärder vidtagits. 
Det har under perioden inkommit en anmälan till Skolinspektionen som 
Skolinspektionen skickade tillbaka till kommunen för att hanteras som ett 
klagomål men med skyldighet att skicka in hur verksamheten hanterat 
ärendet till Skolinspektionen. Detta ärende är nu avslutat.

Förvaltningens förslag till beslut
Sammanställningen läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Ulrika Ahrlin, biträdande skolchef, handlingsid: Fn 
2019.2126
________
Beslutet skickas till:
Skolchef
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
28 juni 2019

Justerandes sign

Fn § 68 Dnr FN 2019/54

Uppföljning utbetalning försörjningsstöd 2019, tertial 1

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Enligt Familjenämndens årshjul för år 2019 ska statistik över utbetalningar av 
försörjningsstöd för första tertialen redovisas för nämnden i maj månad. I de 
bifogade filerna presenterades statistiken, vilken innefattade ärendetyperna 
familjefrid och försörjningsstöd flykting- 

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Carl-Henrik Andersson, 

handlingsid: Fn 2019.2125
- Bilaga Statistik antal pågående ärende försörjningsstöd tertial 1 2019, 

assistent Camilla Ohlsson, handlingsid: Fn 2019.1697
- Bilaga Avslutsorsaker försörjningsstöd flykting jan-april 2019, 

socialsekreterare Camilla Ohlsson, handlingsid: Fn 2019.1694
- Bilaga Avslutsorsaker försörjningsstöd jan-april 2019, assistent 

Camilla Ohlsson, handlingsid: Fn 2019.1695
- Bilaga Ärendestatistik antal barn i familjen jan-april 2019, assistent 

Louise Jönsson, handlingsid: Fn 2019.1696

_________

Beslutet skickas till:
Familjenämnden
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
28 juni 2019

Justerandes sign

Fn § 69 Dnr FN 2019/45

Statistik ensamkommande barn 2019

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna, samt
att till nästa utskott redovisa statistik för 2 år som jämförelse.

Ärendebeskrivning
Individ- och familjeverksamheten presenterar statistik gällande 
ensamkommande barn för april 2019.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämndens individ- och familjeutskott beslutar att lägga informationen 
till handlingarna. 
att lägga informationen till handlingarna
Beslutsunderlag
Statistik ensamkommande barn april 2019, handläggare Christina Dahlqvist. 
Handlingsid Fn 2019.1664

Tidigare behandling
Fnifu § 81, den 3 juni 2019
Att Familjenämndens Individ- och familjeutskott beslutar lägga 
informationen till handlingarna, samt
Att till nästa utskott redovisa statistik för 2 år som jämförelse.
_________

Beslutet skickas till:
Individ- och familjeomsorgen
Familjenämnden

21



TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
28 juni 2019

Justerandes sign

Fn § 70 Dnr FN 2018/110

Uppföljning av Intern kontrollplan IFO 2019

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar lägga uppföljningen av den interna kontrollplanen 
för Individ- och familjeverksamheten avseende första tertialet 2019 till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Familjenämnden antog den 19 december 2018 (Fn § 112/2018) intern 
kontrollplan för Individ- och familjeverksamheten inför år 2019.
Kontrollplanen upptar moment i rutinerna för:

- Granskningsattest fakturor
- Individuell bedömning, försörjningsstöd
- Barnets delaktighet
- Placeringar av barn/unga. 

Kvalitetschef Christel Nilsson har sammanställt förvaltningens uppföljning 
av den interna kontrollplanen avseende Individ- och familjeverksamheten för 
första tertialet 2019.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden lägger uppföljningen av den interna kontrollplanen för 
Individ- och familjeverksamheten avseende första tertialet 2019 till 
handlingarna.
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
28 juni 2019

Justerandes sign

§ 70 forts

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Carl-Henrik Andersson 2019-05-28, 
handlingsid: Fn 2019.2128
Tjänsteskrivelse kvalitetschef Christel Nilsson Intern kontrollplan Individ- 
och familj 2019. Resultat tertial 1 år 2019, handlingsid: Fn 2019.2127
Sammanställning kontrollerade leverantörsfakturor IFO tertial 1 år 2019. 
Ekonom Adnan Elkaz, handlingsid: Fn 2019.2129
Underlag kontrollerade leverantörsfakturor IFO tertial 1 år 2019. Ekonom 
Adnan Elkaz, handlingsid: Fn 2019.2130

Tidigare behandling
Fnifu § 79/2019.
Att lägga uppföljningen av den interna kontrollplanen för Individ- och 
familjeverksamheten avseende första tertialet 2019 till handlingarna.
_________

Beslutet skickas till:
Familjenämnden
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
28 juni 2019

Justerandes sign

Fn § 71 Dnr FN 2019/67

Svar på remiss -  Energi- och klimatplan för 
Tomelilla kommun 2019-2025

Familjenämndens beslut
Familjenämnden har ingen erinran gällande förslaget 
till ny Energi- och klimatplan för Tomelilla kommun.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-05-08 att skicka förslag till 
Energi- och klimatplan för Tomelilla kommun 2019-2025 på remiss till 
Familjenämnden, Vård- och omsorgsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, 
Byggnadsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden.
Nu gällande energi- och klimatstrategi för Tomelilla Kommun beslutade 
2010 och sträckte sig framtill 2015. Framtagande av en ny plan har inväntat 
antagande av den nya Översiktsplanen. Den energi- och klimatplan som nu 
ska tas fram ska rikta sig till Tomelilla kommunförvaltning och dess helägda 
bolag.
Planen kommer att innefatta en strategi och en handlingsplan för energi och 
klimatarbetet 2019-2025. Syftet är att ha en övergripande syn på energi och 
klimatarbetet med focus på hållbar utveckling, där alla tre aspekterna av 
socialt, ekonomiskt och ekologiskt är beaktade.
Styrgrupp för arbetet är samhällsbyggnadsnämnden.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar att inte yttra sig gällande förslaget till ny
energi- och klimatplan för Tomelilla kommun.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 112/2019, handlingsid: Fn 2019.1975
Utkast Energi- och klimatplan för Tomelilla kommun 2019-2015, handlingsid 
Ks 2019.1486
Hit hämtas text från tjänsteskrivelsens rubrik Beslutsunderlag
_______

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
28 juni 2019

Justerandes sign

Fn § 72 Dnr FN 2019/1

Anmälningsärenden Fnifu

Familjenämndens beslut
Familjenämnden lägger redovisning av anmälningsärenden till handlingarna.  

Ärendebeskrivning
Kostnader för familjehem under maj månad 2019
33 barn har bott i familjehem till en kostnad av 821 364 kronor fördelat 
enligt följande: 
Arvode: 542 040 kronor
Omkostnadsersättning: 109 015 kronor
Personalkostnad: 170 309 kronor
5 ensamkommande barn har bott i familjehem. Dessa kostnader är inte 
medräknade då kommunen erhåller kostnadstäckning för dessa från 
Migrationsverket. 

Familjehem
27 barn från 21 familjer är placerade i 24 familjehem. 

Särskild förordnad vårdnadshavare: 
7 barn från fem familjer placerade i 6 familjehem.

Ensamkommande barn i familjehem/jourhem: 
5 barn från fem familjer placerade i 4 familjehem.

Kostnader för instutionsplaceringar under maj månad 2019
Barn: 936 610 kronor
Extern öppenvård: 33 384 kronor

Domar och beslut april till maj 2019

- Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad 14 maj 2019.
Mål nr. 14796-18. Handlingsid Fn 2019.1615
Överklagat avslag avseende bistånd enligt socialtjänstlagen.
Överklagan avslås.
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
28 juni 2019

Justerandes sign

Fn § 72 forts.

- Domslut från Ystads Tingsrätt meddelad 9 maj 2019 Mål nr.              
B 3200-18 Handlingsid. Fn 2019.1529
Dom meddelad i mål rörande narkotikabrott.

- Domslut från Kammarrätten i Göteborg meddelad 14 maj 2019 Mål 
nr. 1699-19 Handlingsid. Fn 2019.1528
Överklagat avgörande avseende beredande av vård av unga: fråga om 
avskrivning.
Kammarrätten skriver av målet.

- Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad 9 maj 2019. Mål 
nr 12194-18. Handlingsid Fn 2019.1441
Överklagat avslag avseende bistånd enligt socialtjänstlagen. 
Överklagan avslås. 

- Domslut från Kammarrätten i Göteborg meddelad 25 april 2019
Mål nr. 1316-19 Handlingsid. Fn 2019.1305
Överklagat avgörande avseende beredande av vård av unga: fråga om 
avskrivning.
Kammarrätten skriver av målet.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden lägger redovisning av anmälningsärenden till handlingarna.  

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, assistent Zenitha Thulin, 2019-05-24.
Bilaga Kostnader för placeringar och familjehem maj 2019 Handlingsid Fn 
2019.1663

Tidigare behandling
Fnifu, § 94, den 3 juni 2019
Familjenämndens individ- och familjeutskott lägger redovisning av 
anmälningsärenden till handlingarna.
_________

Beslutet skickas till:
Familjenämnden 
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
28 juni 2019

Justerandes sign

Fn § 73 Dnr FN 2019/1

Anmälningsärenden Familjenämnden

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar att lägga anmälningsärendena till handlingarna

Ärendebeskrivning

1. Underrättelse från Polismyndigheten i Skåne län, dnr 5000-K593504-
19, den 16 maj 2019, handlingsid: Fn 2019.1611.
Polisanmälan angående skadegörelse vid Brösarps skola. 
Förundersökning inleds ej. Går ej att utreda.

2. Beslut från Skolinspektionen, dnr 2019.4431, den 23 maj 2019, 
handlingsid: Fn 2019.1649.
Uppföljningsbeslut efter anmälan till Tomelilla kommuns 
klagomålshantering för utredning eventuella åtgärder.
Skolinspektionen avslutar ärendet. Tomelilla kommun har utrett 
klagomålet.

3.  Meddelande från Sverige kommuner och landsting. Utlysning av 
medel till skolor att förebygga kränkande behandling , den 3 juni 
2019, handlingsid: Fn 2019.1738.

4. Beslut från Skolverket om fastställande av bidragsramar avseende 
statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 2020., dnr 
8.1.2-2019:960, den 13 juni 2019, handlingsid: Fn 2019.1912.
Tomelilla kommun tilldelas 5011031 kr. 

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar att lägga anmälningsärendena till handlingarna

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, sekreterare Billy Nielsen, 2019-06-20, handlingsid: Fn 
2019.2131
_________

Beslutet skickas till:
Individ- och familjeomsorgen

27



TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
28 juni 2019

Justerandes sign

Fn § 74 Dnr FN 2019/7

Val av ersättare till familjenämndens individ- och 
familjeutskott

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar att utse Anna Sandegren (SD) som ny ersättare i 
familjenämndens individ- och familjeutskott.

Ärendebeskrivning
Jonas Olsson (SD) har den 2 maj 2019 inkommit med avsägelse som 
ersättare i familjenämnden.
Kommunfullmäktige beslutade den 6 maj 2019, § 51, att utse Anna 
Sandegren till ny ersättare i familjenämnden.
Då nämnden enligt dess reglemente Kfs C 18:5 § 18 väljer ledamöter och 
ersättare i nämndens utskott föranleder Jonas Olssons avsägelse att nämnden 
har att besluta om ny ersättare i familjenämndens individ- och familjeutskott.
Hit hämtas text från tjänsteskrivelsens rubrik Förslag till beslut
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Carl-Henrik Andersson 2019-06-26
Beslut kommunfullmäktige 2019-05-06, § 51, Handlingsid Fn 2019.2016

_________

Beslutet skickas till:
Anna Sandegren (SD)
Förtroendemannaregistret/Britt Ekstrand
Netpublicator/Olof Hammar
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