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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
31 januari 2020

Justerandes sign

Övriga närvarande

Ej tjänstgörande ersättare
Anna Sandegren (SD)
Marie Schuman (M)
Kent Gustafsson (SD)
Sven Gunnarsson (C)

Tjänstemän
Johan Holmqvist, skolchef
Viweca Thoresson, socialchef
Ulrika Ahrlin, biträdande skolchef
Annica Dyverdahl Widing, verksamhetscontroller
Thomas Lindberg, kommunsekreterare

Ärenden vid dagens sammanträde med Familjenämnden

§ 1 Ändringar i föredragningslistan
§ 2 Dialoger och informationsärenden 2020
§ 3 Internbudget familjenämnden 2020
§ 4 Attestantförteckning familjenämnden 2020
§ 5 Intern kontrollplan familjenämnden 2020
§ 6 Rapport 2019 av anmälda upplevelser av kränkande behandling m.m.
§ 7 Sammanställning av anmälda upplevelser av kränkande behandling 1 

oktober till 31 december 2019
§ 8 Genomströmning på gymnasiet - examen inom 3 år
§ 9 Remissvar - Motion om att använda artificiell intelligens för att upptäcka 

läs- och skrivsvårigheter hos våra elever
§ 10 Remissvar - Motion om utebliven betalning av barnomsorgsavgift ska inte 

leda till avstängning från barnomsorg
§ 11 Remissvar - Natur- och parkprogram
§ 12 Remissvar - Motion om arbetsmarknadsdag
§ 13 Redovisning av anmälningsärenden 2020 – Fnifu
§ 14 Upphörande av skolplikt på grund av varaktig utlandsvistelse, MKA -

sekretess
§ 15 Upphörande av skolplikt på grund av varaktig utlandsvistelse, MKA -

sekretess
§ 16 Upphörande av skolplikt på grund av varaktig utlandsvistelse, HAM -

sekretess
§ 17 Upphörande av skolplikt på grund av varaktig utlandsvistelse, HAM-

sekretess
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
31 januari 2020

Justerandes sign

Fn § 1       

Ändringar i föredragningslistan

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar om följande tillägg i föredragningslistan:

Punkt 16, FN 2019/90 ”Upphörande av skolplikt på grund av varaktig 
utlandsvistelse – MKA”

Punkt 17, FN 2019/91 ”Upphörande av skolplikt på grund av varaktig 
utlandsvistelse – MKA”

Punkt 18, FN 2019/88 ”Upphörande av skolplikt på grund av varaktig 
utlandsvistelse – HAM”

Punkt 19, FN 2019/94 ”Upphörande av skolplikt på grund av varaktig 
utlandsvistelse – HAM”        
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
31 januari 2020

Justerandes sign

Fn § 2 Dnr FN 2020/2

Dialoger och informationsärenden 2020

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
 Socialchef Viweca Thoresson informerar om individ- och 

familjeverksamheten och uppger bl.a. att Tina Svensson är tillbaka 
som enhetschef efter föräldraledighet, Christel Nilsson är tf 
enhetschef, Intensivt Hemmabaserat arbete (IHA) går enligt plan 
samt att handläggningen av försörjningsstöd, förutom besluten, är 
fullt automatiserad.

 Johan Holmqvist informerar om barn- och utbildningsverksamheten 
och uppger bl.a. att rekryteringen av rektorer är fackligt förhandlat 
och klart.

 Socialchefen och skolchefen informerar om förslag från respektive 
verksamhet gällande familjenämndens aktiviteter 2020 utifrån 
nämndens mål.

 Förvaltningens årshjul presenteras.

 Dialog förs med Kastanjeskolans rektor gällande bl.a. Kastanjeskolans 
caféutbud, förhållandet mellan frånvaroregistrering och inställda 
lektioner samt skolans arbete för att göra den till en plats man vill vara 
på och byggandet av relationer och tillit genom lägerskola m.m. 
Vidare informeras om ”Lovskola” för elever som vill jobba upp 
betygen.

 Ulrika Ahrlin informerar om aktuellt läge gällande familjecentral. 
Vidare informeras om skadestånd mot kommunen och tillitsbaserad 
styrning.
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
31 januari 2020

Justerandes sign

§ 2 forts

 Linda Ekelund (V) påminner förvaltningen om att till nästa 
sammanträde ta fram uppgifter på hur statistiken ser ut gällande när 
handlingar skickats ut inför nämndmöte under 2019.

 Anders Throbäck (S) framställer önskan om att nämndmöte inom 
kort ska hållas ute i verksamheten, företrädesvis på en skola i 
kommunen.

Ekonomiska konsekvenser
Ej beslut.

Barnperspektivet
Ej beslut.

Miljöperspektivet
Ej beslut
  
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
31 januari 2020

Justerandes sign

Fn § 3 Dnr FN 2020/9

Internbudget familjenämnden 2020

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar ställa sig bakom förvaltningens förslag på 
internbudget 2020 för individ- och familjeverksamheten, handlingsid: FN 
2020.204

Ärendebeskrivning
Mål och budget 2020 med plan för 2021-2022 antogs av kommunfullmäktige 
2019-11-04, kf § 113/2019.

Individ- och familjeverksamheten har upprättat förslag till budget 2020 
utifrån de budgetramar som tilldelats verksamheten, handlingsid: FN 
2020.204.

Individ- och familjeverksamhetens totala budget för 2020 uppgår till 60 707 
tkr, vilket är en ökning med drygt 4 mnkr jämfört med 2019 då budgeten 
uppgick till 56 516 tkr.

Till nästa möte den 14 februari önskar utskottet förslag på lämplig/möjlig 
frekvens för ekonomiuppföljning samt förslag på visuell 
ekonomiredovisning.

Familjenämndens individ- och familjeutskotts förslag till beslut
Familjenämndens individ- och familjeutskott föreslår familjenämnden att 
ställa sig bakom förvaltningens förslag på internbudget 2020 för individ- och 
familjeverksamheten, handlingsid: FN 2020.204

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Thomas Lindberg, kommunsekreterare, handlingsid: FN 
2020.205
Internbudget 2020 familjenämnden (IFO), handlingsid: FN 2020.204

Tidigare behandling
Finfu § 16/2020, handlingsid: FN 2020.287
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
31 januari 2020

Justerandes sign

§ 3 forts

Beslutet skickas till:

Socialchef Viweca Thoresson
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
______
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
31 januari 2020

Justerandes sign

Fn § 4 Dnr FN 2020/6

Attestantförteckning familjenämnden 2020

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar utse beslutsattestanter för 2020 i enlighet med 
bilaga, handlingsid: FN 2019.178, samt delegera till socialchef att vid 
förändringar under året utse nya beslutsattestanter.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog den 12 februari 2018, Kf § 8/2018, nytt 
attestreglemente för Tomelilla kommun. I reglementet anges att nämnderna 
årligen ska anta en lista med attestanter och beloppsgränser.

Beloppsgränserna för beslutsattest är anpassade efter storleken på de högsta 
kostnadsposter man har inom sin respektive budgetram.

Familjenämndens individ- och familjeutskotts förslag till beslut
Familjenämndens individ- och familjeutskott beslutar föreslå familjenämnden 
att utse beslutsattestanter i enlighet med bilaga, handlingsid: FN 2019.178, 
för 2020, samt delegerar till socialchef att vid förändringar under året utse 
nya beslutsattestanter.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare Thomas Lindberg, handlingsid: FN 
2020.179
Attestantförteckning IFO 2020, handlingsid: FN 2020.178

Tidigare behandling
 Fnifu § 13/2020, handlingsid: FN 2020. 284
_________

Beslutet skickas till:

Kvalitets- och verksamhetscontroller Annica Dyverdahl Winding
Socialchef Viweca Thoresson
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
31 januari 2020

Justerandes sign

Fn § 5 Dnr FN 2020/8

Intern kontrollplan familjenämnden 2020

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar att kontrollpunkterna 1,3, 4-5, 8-9, 13, 18, 23-24 
samt 29 i enlighet med sista kolumnen i förvaltningens sammanställda 
riskanalys, handlingsid FN 2020.341 över risker/kontrollpunkter ska ingå i 
familjenämndens interna kontrollplan 2020.

Ärendebeskrivning
Sedan bruttolistor/riskanalys bearbetats i familjenämndens båda utskott, 
fnifu § 15/2020, handlingsid: FN 2020.286 och fnuu § 8/2020, handlingsid. 
FN 2020.262 har förvaltningen sammanställt en gemensam riskanalys, 
handlingsid: FN 2020.341 för familjenämnden.
På mötet beslutas om vilka punkter som ska ingå i familjenämndens interna 
kontrollplan 2020.

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser behöver beaktas i detta läge.

Barnperspektivet
Barnperspektivet beaktas där barn kan påverkas.

Miljöperspektivet
Miljöperspektivet behöver inte beaktas i detta läge.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar att kontrollpunkterna xxx i förvaltningens 
sammanställda riskanalys, handlingsid FN 2020.341 över 
risker/kontrollpunkter ska ingå i familjenämndens interna kontrollplan 2020.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare Thomas Lindberg, handlingsid. FN 
2020.342
Bruttolista/riskanalys familjenämnden, handlingsid: FN 2020.341
Fnifu § 15/2020, handlingsid: FN 2020.286
Fnuu § 8/2020, handlingsid: FN 2020.262
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
31 januari 2020

Justerandes sign

§ 5 forts

Tidigare behandling
Fnifu § 15/2020, handlingsid: FN 2020.286
Fnuu § 8/2020, handlingsid: FN 2020.262
_________

Beslutet skickas till:

Socialchef Viweca Thoresson
Skolchef Johan Holmqvist
Verksamhetscontroller Annica Dyverdahl Widing
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
31 januari 2020

Justerandes sign

Fn § 6 Dnr FN 2018/16

Rapport 2019 av anmälda upplevelser av kränkande 
behandling m.m.

Familjenämndens beslut
Familjenämndens beslutar lägga rapporten till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsverksamheten ska inom arbetet för Intern kontroll 
rapportera kränkande behandling samt anmälningar till Skolinspektionen och 
Barn- och elevombudet till Familjenämnden. 
I materialet nedan finns jämförelse med år 2018. 

2018 2019
Flickor Pojkar Flickor Pojkar

BoU 106 58 48 77 28 49
Kastanjeskolan 70 37 33 24 15 9
Lindesborgs-
skolan

19 17 2 42 11 31
Byavångs-
skolan

12 4 8 4 1 3
Smedstorps 
skola

2 0 2 0 0 0
Odenslunds-
skolan

0 0 0 1 0 1
Brösarps skola 2 0 2 3 0 3
Förskolorna 3 1 2

Antalet anmälningar har under 2019 sjunkit för Barn- och utbildning som 
helhet. Det är Kastanjeskolan som står för den sänkningen, f-6 skolorna har 
mer liknande resultat. Dock bör rutinen för att anmäla kränkande behandling 
återigen tas upp med skolledningen för att få så rätt statistik som möjligt.

11



TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
31 januari 2020

Justerandes sign

§ 6 forts

Det har skett två utredningar hos Skolinspektionen kring lärares lämplighet. 
Inga svar har inkommit till kommunen. 
I övrigt har det skett 5 anmälningar till skolinspektionen:

 Lindesborgsskolan, rätt till stödinsatser. Ytterligare utredning och 
åtgärder ska vidtas.

 Odenslundsskolan, brist på anpassningar samt bemötande. 
Skolinspektionen skickade tillbaka till Barn- och utbildning för 
hantering som klagomål. Ärendet är avslutat.

 Lindesborgsskolan, rätt till utbildning. Ytterligare utredning och 
åtgärder ska vidtas. 

 Lindesborgsskolan, generellt kring studiero – skickat tillbaka till Barn- 
och utbildning för hantering som klagomål. Ärendet avslutat. Rätt till 
stödinsatser samt rätt till utbildning, inget beslut från 
Skolinspektionen än. 

 Lindesborgsskolan, tjänstefel. Skickat tillbaka till Barn- och utbildning 
för att hanteras som klagomål. Ärendet är avslutat.

Det har inkommit en anmälan till Barn- och elevombudet gällande att en 
vuxen kränkt en elev, Brösarps skola. Ytterligare åtgärder ska vidtas och 
skadeståndsanspråk om 10 000 kr gentemot Tomelilla kommun har 
framställts från Barn- och elevombudet.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, biträdande skolchef Ulrika Ahrlin, handlingsid: FN 
2020.236
  
_________

Beslutet skickas till:

Johan Holmqvist, skolchef
Ulrika Ahrlin, biträdande skolchef
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
31 januari 2020

Justerandes sign

Fn § 7 Dnr FN 2018/16

Sammanställning av anmälda upplevelser av 
kränkande behandling 1 oktober till 31 december 2019

Familjenämndens beslut
Familjenämnden lägger sammanställningen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
I den interna kontrollplanen ska Barn- och utbildningsverksamheten 
rapportera anmälda upplevelser av kränkande behandling under året. Denna 
sammanställning gäller 1 oktober till 31 december 2019. Verksamheten ska 
även rapportera inkomna anmälningar till Skolinspektionen eller Barn- och 
elevombudet samt beslut från dessa.

1 okt- 31 dec Flickor Pojkar
Byavångsskolan 1 1
Lindesborgsskolan 0 4
Smedstorps skola 0 0
Odenslundsskolan 0 0
Brösarps skola 0 1
Kastanjeskolan 0 1
Västervångens 
förskola

1 2

Övriga förskolor 0 0
Summa 2 9

Mycket få anmälningar har inkommit, diskussion kring detta kommer att 
föras med skolledningen.  Barn- och utbildningsverksamheten har mottagit 
en anmälan som skickats till Skolinspektionen. Skolinspektionen prövar inte 
ärendet utan det har utretts som ett klagomål av verksamheten.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden lägger sammanställningen till handlingarna.

13



TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign

§ 7 forts

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, biträdande skolchef Ulrika Ahrlin, handlingsid: FN 
2020.235
_________

Beslutet skickas till:

Johan Holmqvist, skolchef
Ulrika Ahrlin, biträdande skolchef
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
31 januari 2020

Justerandes sign

Fn § 8 Dnr FN 2020/15

Genomströmning på gymnasiet - examen inom 3 år

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Familjenämnden beslutar uppdra till förvaltningen att ta fram uppgifter som 
visar hur det gått för de elever som inte tagit examen inom 3 år.

Ärendebeskrivning
Barn och utbildning ska enligt den interna kontrollplanen rapportera andel 
elever som tagit examen från gymnasiet inom 3 år under senaste läsåret.

Andel (%) 
elever 
som

2016/17 2017/18 2018/19

Tomelilla Samtliga 
kommuner

Tomelilla Samtliga 
kommun
er

Tomelilla Samtliga 
kommuner

tagit 
examen 
inom 3 år , 
totalt

72 65 71 66 64 66

tagit 
examen 
inom 3 år, 
exkl 
individuell
a program

80 74 81 75 80 77

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen ser inga ekonomiska konsekvenser gällande familjenämndens 
beslut att lägga informationen till handlingarna. 

Barnperspektivet
Förvaltningen ser inga aspekter i barnperspektivet att beakta gällande 
familjenämndens beslut att lägga informationen till handlingarna. 

Miljöperspektivet
Förvaltningen ser inga aspekter i miljöperspektivet att beakta gällande 
familjenämndens beslut att lägga informationen till handlingarna.
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Familjenämnden
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Sammanträdesdatum 
31 januari 2020

Justerandes sign

§ 8 forts

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.
  
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Ulrika Ahrlin biträdande skolchef, handlingsid: FN 
2020.357

Förslag på beslut under sammanträdet
Christer Yrjas (C) yrkar att familjenämnden ger förvaltningen i uppdrag att 
ta fram uppgifter som visar hur det gått för de elever som inte tagit examen 
inom 3 år.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Christer Yrjas (C) yrkande och finner 
att familjenämnden beslutar i enlighet med yrkandet.
_________

Beslutet skickas till:

Johan Holmqvist, skolchef
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
31 januari 2020

Justerandes sign

Fn § 9 Dnr FN 2019/116

Remissvar - Motion om att använda artificiell 
intelligens för att upptäcka läs- och skrivsvårigheter 
hos våra elever

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar ställa sig bakom förvaltningens yttrande och skicka 
detsamma till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Per Gustafsson (SD) har den 3 april 2019 lämnat in motion om att 
använda artificiell intelligens för att upptäcka läs- och skrivsvårigheter 
hos våra elever med följande lydelse:

”I dag kan elever i Tomelilla kommun gå ända till årskurs åtta innan de 
utreds om de har läs- och skrivsvårigheter. Det är ett stort misslyckande, 
nästan hela skolgången har därmed blivit väldigt ineffektiv. Därför anser vi 
Sverigedemokrater att vi snarast inför artificiell intelligens för att hjälpa lärare 
att på ett snabbt och effektivt sätt kontrollera vilka elever som ligger i 
riskzonen för läs- och skrivsvårigheter.

I en hel del kommuner använder man redan artificiell intelligens för att 
upptäcka läs- och skrivsvårigheter i sin skolverksamhet. Detta tar ca två 
minuter att fastställa om barnet har någon form av läs- och skrivsvårigheter 
på detta sätt. Metoden ställer med 95 % säkerhet vilka barn som är i 
riskzonen.

Med anledning av ovan yrkar vi Sverigedemokraterna att:

Familjenämnden får i uppdrag att utreda vilka eventuella kostnader och 
framförallt vinster detta skulle få för skolverksamheten att inför artificiell 
intelligens för att upptäcka läs- och skrivsvårigheter.

Familjenämnden, efter utredning med positivt resultat, får i uppdrag att låta 
förvaltningen införa artificiell intelligens för att upptäcka läs- och 
skrivsvårigheter i skolverksamheten.”
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Justerandes sign

§ 9 forts

Förvaltningen, genom skolchef Johan Holmqvist, ger följande 
yttrande: 

Under de senare åren i samband med utveckling av AI har nya 
användningsområden tillkommit genom teknikanvändande, bland annat har 
screeningmetoder rörande ögonrörelser och läsning tagits fram. Vid läsning 
kan en analys av ögonrörelserna ge en snabb identifikation avseende 
förmågan att avkoda ord. Om testet indikerar att eleven har svårigheter att 
avkoda ord (via mätning av ögonrörelser), går man vidare med fördjupade 
tester.  

AI-diagnostik av ögonrörelser i samband med läsning svarar inte på mer än 
avkodningsförmågan och ger inget djupare svar på läsförmågan som 
innehåller fler komponenter än avkodning. Användande av ny teknik, likt AI, 
är spännande och bör följas av skolverksamheten. Vad gäller tidig upptäckt 
av läs-och skrivsvårigheter har dock stora förbättringar skett under senare år, 
att som motionären skriver, ”läs- och skrivsvårigheter upptäcks i årskurs 8” 
är förhoppningsvis historia. Våra elevers läs-och skrivförmåga undersöks hos 
alla barn, från förskoleklass, där det första testet är ”hur låter orden” HLO, 
vilket mäter förmågan att ljuda orden i förhållande till skriven text, en viktig 
del av läsförståelsen, vidare undersöks elevernas förmåga att läsa och skriva i 
årskurs 1 genom den s.k. läs- och skrivgarantin. 

I årskurs 3 genomför eleverna nationella prov i svenska där läs- och 
skrivförmågan bedöms. Dessa tre exempel på tester och prov är tester där 
det sammantaget sker en djupare bedömning av elevernas läs- och 
skrivförmåga än vid ett screeningtest med hjälp av AI. Tiden då elever kunde 
gå igenom stora delar av sin grundskoleutbildning utan att signaler på läs- 
och skrivsvårigheter inte fångades upp, kan anses vara förbi. Vidare följer 
elevernas resultat från olika åldrar med genom skoltiden genom en digital 
plattform, digilys, vilket säkerställer att resultaten inte ”tappas bort”.

Vår bedömning är att de metoder som används i dag är tillräcklig för att 
fånga upp elever med läs- och skrivsvårigheter på ett tidigt stadium och att 
ett brett användande av AI kan avvaktas till dess att tekniken mognat, 
beforskats och mer användardata finns tillgänglig.  

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämndens utbildningsutskott föreslår familjenämnden att ställa sig 
bakom förvaltningens yttrande och skicka detsamma till kommunstyrelsen.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse skolchef Johan Holmqvist, handlingsid: Ks 2019.3238.
Motion, handlingsid: FN 2020.232

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 43/2019:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 157/2019:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna motionen till 
förvaltningen för beredning.

Kommunstyrelsen § 230/2019:
Kommunstyrelsen beslutar remittera motionen till familjenämnden för 
yttrande.
________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
Balanslistan/Johan Linander
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Fn § 10 Dnr FN 2019/113

Remissvar - Motion om utebliven betalning av 
barnomsorgsavgift ska inte leda till avstängning från 
barnomsorg

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar att, som svar på remissen, ställa sig bakom 
motionen att utebliven betalning av barnomsorgsavgift inte ska leda till 
avstängning från barnomsorgen.
 
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har i § 232/2019 remitterat motionen till 
familjenämnden för yttrande.

Svar på motionen ”Avstängning från förskola/fritidshem”

Vänsterpartiet har i motion, inlämnade den 3 september, yrkat på att 
utebliven betalning av barnomsorgsavgift inte ska leda till avstängning från 
förskola/fritidshem.

Rutiner för barnomsorg, avgifter och regler
Enligt gällande regler och rutiner för barnomsorg (förskoleplats och 
fritidshemsplats) stängs barnet/-en av från förskola respektive fritidshem vid 
utebliven betalning av avgift (2 månaders utebliven betalning). Ny placering 
görs efter det att samtliga skulder är betalda.

Praxis och rättslig reglering
Möjligheten för kommuner att ta ut avgift för barnomsorg följer av 8 kap 16 
§ respektive 14 kap 12 § skollagen. Skollagen reglerar inte 
sanktionsmöjligheter vid utebliven avgiftsbetalning. 
I skollagen regleras avstängningar gällande elever och studerande utifrån 
trygghet/studiero och är kopplade till enskilda elevers agerande och gäller 
endast skolformerna, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning, 5 kap 
14–17§§ skollagen.

En avstängning av barn i förskola respektive fritidshem är kopplat till 
föräldrars försumlighet eller bristande förmåga att betala avgifter. Då 
sanktionsmöjligheten avseende utebliven betalning inte är reglerad i 
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speciallagstiftning (skollagen) får stöd för avstängning sökas enligt andra 
rättsliga principer och praxis. Regeringsrätten prövade frågan om det var 
möjligt att stänga av barn till föräldrar som ej betalat avgift 1982 (RÅ82 2:62). 
Regeringsrätten kom fram till att betalning av avgift och barnomsorgsplats 
var att se som ett avtalsrättsligt ingående och att civilrättsliga principer kunde 
tillämpas.  Regeringsrätten konstaterade, i linje med ovanstående, att 
kommunen kan stänga av barn till föräldrar som inte betalar 
barnomsorgsavgiften. Ett regeringsråd var skiljaktigt och menade att 
utebliven betalning av avgift skulle hanteras via betalningsföreläggande etc., 
ej genom avstängning. Frågan om avstängning från barnomsorg har inte 
prövats efter det att ny skollag (2010:800) trädde i kraft, 2011. 

Förändringar
Ett antal reformer har införts efter regeringsrättens dom 1982, exempelvis, 
maxtaxereformen, vilken sänkte avgifterna för majoriteten av föräldrar och 
minskade barnomsorgens finansiering via avgifter (ökad 
statsbidragsfinansiering i stället), samt rätten till allmän förskola (vilken är 
avgiftsfri). Detta i sin tur leder till att avstängning i förskolan gäller den 
avgiftsbelagda tiden.  Utöver större finansieringsreformer i enlighet med 
ovan har skrivningar tillkommit i skollagen om att ”barnens bästa skall vara i 
förgrunden för tillämpningar av bestämmelser i skollagen”, se skollagen 1 
kap 10 §. Vidare är numera barnkonventionen inkorporerad i svensk lag, där 
ytterligare skrivelser om ”barnens bästa” tillkommit som direkt tillämplig 
lagstiftning. Sedan 1982 har förskolan blivit en del av skolväsendet, 1998 
kom förskolans första läroplan, reviderad 2018, med förtydligande 
skrivningar om kunskapsuppdraget. Både förskolan och fritidshemmet har 
allt sedan 1990-talet och framåt fått ett ökat pedagogiskt uppdrag riktat mot 
barn-och elever i de respektive skolformerna. Förskolan och fritidshemmet 
har också likt övriga skolformer ett kompensatoriskt uppdrag, där förväntade 
effekter av barns och elevers olika uppväxtvillkor ska 
utjämnas/kompenseras. Sammanfattningsvis har det skett en förflyttning, 
från att möjliggöra föräldrars förvärvsarbete mot en tidig alternativt 
kompletterande pedagogisk insats där barns och elevers lärande är i ökat 
fokus.
Den praxis vi har, regeringsrättens dom från 1982, är daterad utifrån de 
förändringar som skett, både gällande avgiftsfinansieringen och 
förskolan/fritidshemmets uppdrag kopplat till såväl skollagens som 
barnkonventionens skrivningar om ”Barnets bästa”. Vad gäller förskolan så 
ska även beaktas att det numera finns en avgiftsfri del, allmän förskola, vilken
ger rätt till avgiftsfri förskola om 15 h (Tomelilla kommun) när barnet fyllt 
tre år. 
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Diskussion förs.

Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till beslut
Familjenämndens utbildningsutskott beslutar föreslå familjenämnden att 
ställa sig bakom förvaltningens förslag på yttrande.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, skolchef Johan Holmqvist
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 232/2019, handlingsid: FN 2019.3968
Motion, handlingsid: FN 2020.234

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 95/2019, handlingsid. Ks 2019.3094
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 232/2019, handlingsid: FN 2019.3968

Förslag till beslut under sammanträdet
Christer Yrjas (C) yrkar att familjenämnden, som svar på remissen, ställer sig 
bakom motionen att utebliven betalning av barnomsorgsavgift inte ska leda 
till avstängning från barnomsorgen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Christer Yrjas (C) yrkande och finner att 
familjenämnden beslutar i enlighet med yrkandet.
_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
Johan Holmqvist, skolchef
Ulrika Ahrlin, biträdande skolchef
Balanslistan/Johan Linander
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Fn § 11 Dnr FN 2019/115

Remissvar - Natur- och parkprogram

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar att besvara remissen enligt förvaltningens förslag i 
ärendebeskrivningen och att översända svaret till samhällsbyggnadsnämnden 
samt föreslå samhällsbyggnadsnämnden att även skicka remissen till 
ungdomsrådet. 

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-11-15 att översända förslaget 
avseende natur och parkprogram till bland annat familjenämnden för 
yttrande. Yttrandena ska vara samhällsbyggnadsnämnden tillhanda senast 
2020-02-26 och minst innehålla svar på ett antal specifika frågor som framgår 
i beslutet med handlingsid: FN 2019.4133.

Vilka av de utpekade utmaningarna berör den tillfrågade nämndens 
eller organisationens verksamhet?

 Hälsa
 Otillgängliga natur- och parkområden
 Beslutsprocessen
 Föränderligt friluftsliv
 Biologisk mångfald

Vilka delar av det framtagna förslaget bidrar bäst till att hantera de 
utmaningarna som berör den tillfrågade nämnden eller 
organisationen?

 Säkerställa allemansrättsliga och lättåtkomliga naturområden för 
friluftsliv, rekreation och

 biologisk mångfald i anslutning till alla tätorter.
 Bevara och utveckla biologisk mångfald på kommunägd mark.
 Områdesbeskrivningarna  

 Artöversikter
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 Ekosystemtjänster är sådana funktioner hos ekosystem som gynnar 
människor.

Hur kan innehållet i Natur- och parkprogrammet användas i den 
tillfrågade nämndens eller organisationens verksamhet?

I läroplanerna för förskola och skola belyses flera aspekter som Natur- och 
parkprogrammet kan gynna till exempel:
Bland annat i Lgr 11 kap 1 Skolans värdegrund och uppdrag 
“Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den 
miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt 
förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska 
belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan 
anpassas för att skapa hållbar utveckling.”

Biologi - ämnets syfte

“Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar 
kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att 
veta mer om sig själva och naturen. Genom undervisningen ska eleverna ges 
möjlighet att ställa frågor om naturen och människan utifrån egna 
upplevelser och aktuella händelser. Undervisningen ska ge eleverna 
förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av systematiska 
undersökningar. Som en del av systematiska undersökningar ska eleverna, 
genom praktiskt undersökande arbete, ges möjlighet att utveckla färdigheter i 
att hantera såväl digitala verktyg som annan utrustning. Eleverna ska ges 
förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av olika typer av källor. På 
så sätt ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar ett kritiskt tänkande 
kring sina egna resultat, andras argument och olika informationskällor. 
Genom undervisningen ska eleverna också utveckla förståelse för att 
påståenden kan prövas och värderas med hjälp av naturvetenskapliga 
arbetsmetoder.”

Naturområden nära skolor och förskolor bidrar till elevernas engagemang 
och i förlängningen förmodligen måluppfyllelse.

Vilka naturområden och ekosystemtjänster enligt definitionen i del 1. 
Inledning…  är prioriterade för den tillfrågade nämnden eller 
organisationen?

Det är viktigt att ha naturområden och ekosystemtjänster lättillgängliga för 
skolor och förskolor. Med hjälp av tillgängliga park-och grönområden, med 
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artrikedom, biologisk mångfald, artförteckningar och områdesbeskrivningar 
kan skolans/förskolans undervisning konkretiseras och knytas till 
närområdet. Undervisning och undersökning i närområdet ökar barnens 
intresse och kunskap, både vad gäller natur/biologi och med övergripande 
kunskaper såsom hållbarhet och miljövärden (övergripande mål i 
läroplanerna).

Barnperspektiv
Ökar barns intresse  samt gynnar den nya generationens kunskap för 
hållbarhet och miljö.

Ekonomiska konsekvenser
Inte aktuellt för familjenämnden att ta ställning till. 

Miljöperspektiv
Gynnar hållbarhet och miljön. 

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar att besvara remissen enligt förvaltningens förslag i 
ärendebeskrivningen och att översända svaret till samhällsbyggnadsnämnden 
samt föreslå samhällsbyggnadsnämnden att även skicka remissen till 
ungdomsrådet. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, biträdande skolchef Ulrika Ahrlin, handlingsid: FN 
2020.358
Remiss – Sbn § 103/2019, handlingsid: FN 2019.4133
Bilaga 1, Inledning, strategi och ställningstaganden, handlingsid: FN 
2019.4136
Bilaga 2a, Områdesbeskrivningar tätorterna, handlingsid. FN 2019.4140
Bilaga 2b, Områdesbeskrivningar övriga områden, handlingsid: FN 
2019.4138
Bilaga 3, Artöversikter, handlingsid: FN 2019.4137
Bilaga 5, Ekologiska strukturer i det skogliga och odlingsbara landskapet, 
handlingsid. FN 2019.4139
_________

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Ulrika Ahrlin, biträdande skolchef
Balanslistan/Johan Linander
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Fn § 12 Dnr FN 2019/112

Remissvar - Motion om arbetsmarknadsdag

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar ställa sig bakom förvaltningens svar på remissen i 
enlighet med vad som framgår av ärendebeskrivningen och sända detsamma 
till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Sara Anheden (S) och Anders Throbäck (S) har den 18 september 2019 
lämnat in motion om arbetsmarknadsdag med följande lydelse:

”Vi får ofta rapporter från näringslivet att de har svårt att rekrytera personal 
med rätt kompetens. Lika ofta hör vi ungdomar som tycker gymnasievalet är 
svårt och inte riktigt ved vad de vill arbeta med i framtiden. På senare år har 
Tomelilla kommun utvecklat dialogen mellan skolan och näringslivet på flera 
plan, prao har återinförts, företag kommer till skolan och berättar vad de 
arbetar med och eleverna får arbeta med matteuppgifter direkt hämtade från 
verkligheten.

Eslövs kommun arrangerar under tre dagar i september, näringslivsdagar. 
Förutom olika seminarium och mässor arrangerar man under en eftermiddag 
något som kallas för framtidsmötet. Syftet är att visa upp kommunens 
näringsliv och underlätta framtida rekrytering. Kommunens åttondeklasser 
får besöka olika arbetsplatser, prata med yrkesrepresentanter och kan ställa 
frågor direkt till medarbetare. Tanken med upplägget är att hjälpa 
ungdomarna att hittarätt i sitt framtida yrkesval och valet till gymnasiet. Det 
ger också en möjlighet att hitta en praktikplats och kanske ett sommar- 
och/eller extrajobb. Eftermiddagen ger även näringslivet möjlighet att visa 
upp sig och sina arbetsplatser, samt berätta om hur de ser på framtiden och 
vilka möjligheter de kan erbjuda ungdomarna.

Socialdemokraterna i Tomelilla anser det viktigt att eleverna ges möjlighet att 
med egna ögon se vilka möjligheter de har i framtiden, uppleva arbetsplatser 
och kunna prata med anställda för att få höra deras bild av sitt yrke, därför 
yrkar vi
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att Tomelilla kommun ger näringslivet och eleverna möjlighet att 
under en dag, varje år, mötas enligt ovanstående.”

Förvaltningen, genom skolchef Johan Holmqvist och socialchef 
Viweca Thoresson, ger följande yttrande: 

Tomelilla kommun anordnade senast 2018 en arbetsmarknadsmässa för 
högstadieelever på Kastanjeskolan där de fick träffa företrädare från det 
lokala privata näringslivet. Planen var då att det skulle vara ett återkommande 
arrangemang vartannat år och därför har det inte varit någon 
arbetsmarknadsmässa under 2019.

Planen att arrangera en arbetsmarknadsmässa vartannat år där elever i 
åttonde och nionde klass får träffa potentiella framtida arbetsgivare kvarstår. 
Avsikten är att under 2020 utöka målgruppen så att även arbetssökande och 
andra kan komma till arbetsmarknadsmässan. Förslagsvis kan mässan vara 
för elever på eftermiddagen och för arbetssökande och övriga intresserade på 
kvällen.

För att genomföra en bra arbetsmarknadsmässa krävs ett samarbete mellan 
skolan, arbetsmarknadsenheten, kommunens näringslivsstrateg och det lokala 
näringslivet. Det är dock viktigt att betona att även offentliga arbetsgivare ska 
ha möjlighet att presentera sig på arbetsmarknadsmässan och möta framtida 
medarbetare. 
  
Beslutsunderlag
Ksau § 234/2019, handlingsid: FN 2019.3967
Fnifu § 12/2020, handlingsid: FN 2020.283
Fnuu § 4/2020, handlingsid: FN 2020.258
Motion – Arbetsmarknadsdag, handlingsid: FN 2020.224

Tidigare behandling
Fnifu § 12/2020, handlingsid: FN 2020.283
Fnuu § 4/2020, handlingsid: FN 2020.258
_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
Socialchef Viweca Thoresson
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Skolchef Johan Holmqvist
Familjenämnden
Balanslistan/Johan Linander
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Fn § 13 Dnr FN 2020/1

Redovisning av anmälningsärenden 2020 - Fnifu

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kostnader för familjehem under november 2019
32 barn har bott i familjehem till en kostnad av 667 162 kronor fördelat 
enligt följande:
Arvode: 419 888 kronor
Omkostnadsersättning: 115 345 kronor
Personalkostnad: 131 929 kronor
4 ensamkommande barn har bott i familjehem. Dessa kostnader är inte 
medräknade då kommunen erhåller kostnadstäckning för dessa från 
migrationsverket. 

Familjehem:
24 barn från 18 familjer är placerade i 19 familjehem
Särskild förordnad vårdnadshavare:
8 barn från fem familjer placerade i 7 familjer
Ensamkommande barn i familjehem/jourhem:
4 barn från fem familjer placerade i 3 familjehem
Kostnader för institutionsplaceringar under november månad 2019
Barn:                                       840 185 kronor
Vuxen:                                    285 804 kronor

Budget 2019
Familjehem
HVB
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Statistik fattade beslut Augusti 2019 – November 2019 Barn och familj

Beslut Aug. Sept. Okt. Nov.
Startade utredningar         12 14 16    26
Avslutade utred. med 
insats

   1                                                                                                  2   8      1 

Avslutade utred. Utan 
insats

        1                                                  3   0      5

Nerlagda utred.           0           0            0      0
Överväg. 6 kap § 8 SoL           4           0            3      8
Vård enl. LVU           0           2            0      0
Avslag enl. LVU           0           0            0      0
LVU upphör           0           0            0      0
Placering Jour/familjehem 
SoL           0           0            0      1
Placering akuthem/HVB 
SoL

         0           0            0         0

Placering 
stödboende/utsluss

          0           2
        

           2
         

     0
        

Placering 
jourhem/familjehem LVU

          0           0            0      0

Placering akuthem/
HVB, LVU           0          2            1      2

Placering SIS, LVU           0          0            1      0
Beviljat strukturerad 
öppenvård

          4          5            4      7

Placeringar av barn och unga, november 2019
Pojke                                 Almaröd                    55 800 kronor
Flicka                                SIS Björkbacken       144 000 kronor
Pojke                                Bokskogens Hem      132 510 kronor
Flicka                               SIS Långanäs             210 000 kronor
Pojke                               SIS Ljungbacken        207 900 kronor
Flicka                               Gryning Vård              43 505 kronor
Flicka                               Nytida Davsjö             46 470 kronor

Vuxenplacering
Man                                  Ramlösa social utv.      59 850 kronor                              
Man                                  SIS Hornö                   36 400 kronor
Man                                  Nytida Kognitiv Cen.   41 000 kronor
Man                                  Kvarngården tre-o        93 420 kronor
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Man                                  Jabboksvad Recovery    55 134 kronor

Kostnader för familjehem under december 2019
30 barn har bott i familjehem till en kostnad av 589 294 kronor fördelat 
enligt följande:
Arvode: 370 907 kronor
Omkostnadsersättning: 101 848 kronor
Personalkostnad: 116 539 kronor
4 ensamkommande barn har bott i familjehem. Dessa kostnader är inte 
medräknade då kommunen erhåller kostnadstäckning för dessa från 
migrationsverket. 

Familjehem:
22 barn från 18 familjer är placerade i 17 familjehem
Särskild förordnad vårdnadshavare:
8 barn från fem familjer placerade i 7 familjer
Ensamkommande barn i familjehem/jourhem:
4 barn från fem familjer placerade i 3 familjehem
Kostnader för institutionsplaceringar under december månad 2019
Barn:                                       997 064 kronor
Vuxen:                                    221 681 kronor

Budget 2019
Familjehem
HVB

Statistik fattade beslut september 2019 – december 2019 Barn och 
familj

Beslut Sept. Okt. Nov. Dec.
Startade utredningar        4 16 26      8
Avslutade utred. med 
insats

   2                                                                                                  8   1      2 

Avslutade utred. Utan 
insats

         3                                                  0   5      3

Nerlagda utred.           0           0            0      0
Överväg. 6 kap § 8 SoL           0           3            8      8
Vård enl. LVU           2           0            0      3
Avslag enl. LVU           0           0            0      0
LVU upphör           0           0            0      0
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Placering Jour/familjehem 
SoL           0           0            1      1

Placering akuthem/HVB 
SoL

         0          0           0        0

Placering 
stödboende/utsluss

         1           2
        

           0
         

    0
        

Placering 
jourhem/familjehem LVU

          0           0            0      0

Placering akuthem/
HVB, LVU           2          1            2      1
Placering SIS, LVU           0          1            0      0
Beviljat strukturerad 
öppenvård

          5          4            7      1

Placeringar av barn och unga, december 2019
Pojke                                 Almaröd                    57 660 kronor
Flicka                                SIS Björkbacken       148 800 kronor
Pojke                                Bokskogens Hem      136 927 kronor
Flicka                               SIS Långanäs             217 000 kronor
Pojke                               SIS Ljungbacken        213 900 kronor
Flicka                               Nytida Davsjö           144 057 kronor
Flicka                               Vittskövlegården         78 720 kronor

Vuxenplacering
Man                                  Ramlösa social utv.      61 845 kronor                              
Man                                  Kvarngården tre-o       96 534 kronor
Man                                  Jabboksvad Recovery  63 302 kronor

Domar och beslut november och december 2019       
Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad 27 november  
2019. Mål nr. 13026-19.
Handlingsid. Fn. 2019.3914
Dom meddelad angående överklagat beslut av bistånd enligt 
socialtjänstlagen. 
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad 11 december 
2019. Mål nr. B 6750-19.
Handlingsid. Fn. 2019.4127
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§ 13 forts

Dom meddelad angående överklagat beslut av bistånd enligt 
socialtjänstlagen.
Förvaltningsrätten upphäver det överklagade beslutet och visar åter 
målet till Familjenämnden i Tomelilla kommun för fortsatt 
handläggning i enlighet med skälen för avgörandet.

- Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad 10 december 
2019. Mål nr. 12713-19.
Handlingsid. Fn. 2019.4128
Dom meddelad angående överklagat beslut av bistånd enligt
Socialtjänstlagen.
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

- Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad 11 december 
2019. Mål nr. 14217-19.
Handlingsid. Fn. 2019.4041
Dom meddelad angående överklagat beslut av bistånd enligt 
socialtjänstlagen. 
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

- Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad 4 december 2019. 
Mål nr. 9501-19.
Handlingsid. Fn. 2019.3988
Dom meddelad angående överklagat beslut av bistånd enligt 
socialtjänstlagen. 
Förvaltningsrätten bifaller delvis överklagandet, beviljar ytterligare 
bistånd med 1 320 kronor avseende bostadskostnad. 

- Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad 23 november 
2019. Mål nr. 13740-19.
Handlingsid. Fn. 2019.4216
Förvaltningsrätten medger ansökan och bereder L.R vård med stöd av 
1 och 3 §§ lagen (1990:529 med särskilda bestämmelser om vård av 
unga (LVU).

Statistik Ensamkommande barn november och december 2019
Individ- och familjeverksamheten presenterar statisitk gällande 
ensamkommande barn för perioden november – december 2019.
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§ 13 forts

Under november 2019 flyttar 2 personer ut från Dalgatans stödboende till 
Dalgatans utsluss.
Under december skrivs en person ut från Tomelilla kommuns ansvar 
personen flyttar ut från Dalgatans stödboende december 2019.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar lägga redovisning av anmälningsärende till 
handlingarna. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Zenitha Thulin, handlingsid: FN 2020.184
_________
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