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Anders Throbäck (S)   
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
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Sammanträdesdatum 28 februari 2020

Datum då anslaget sätts upp 3 mars 2020

Datum då anslaget tas ned 26 mars 2020
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Thomas Lindberg
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
28 februari 2020

Justerandes sign

Övriga närvarande

Ej tjänstgörande ersättare
Sven Gunnarsson (C)
Jantje Ten Have (M), jäv, §§ 28, 36 kl. 08.30-11.30
Roger Persson (S)

Tjänstemän
Johan Holmqvist, skolchef
Viweca Thoresson, socialchef
Ulrika Ahrlin, biträdande skolchef
Annica Dyverdahl Widing, verksamhetscontroller
Adnan Elkaz, ekonom
Susanne Sjunneson, 1:a socialsekreterare
Thomas Lindberg, kommunsekreterare
Anette Strid, rektor Tryde friskola
Christina Eriksson, vice ordförande huvudmannastyrelsen

Ärenden vid dagens sammanträde med Familjenämnden

§ 18 Ändringar i föredragningslistan
§ 19 Dialoger och informationsärenden 2020
§ 20 Verksamhetsplan 2020 Familjenämnden
§ 21 Bokslut Familjenämnden 2019
§ 22 Intern kontrollplan familjenämnden 2020
§ 23 Uppföljning 2019 av verksamheter som bedrivs av privata utförare – Barn-      

och utbildningsverksamheten
§ 24 Plan för uppföljning 2020 av verksamheteter som bedrivs av privata 

utförare - Barn- och utbildningsverksamheten
§ 25 Remissvar - Motion angående slöjförbud i skolan
§ 26 Remissvar - Motion angående avgifter i skolan
§ 27 Utredning om framtida skolorganisation
§ 28 Föreläggande gällande skolplikt - sekretess
§ 29 Uppföljning intern kontrollplan 2019 Familjenämnden
§ 30 Riktlinjer för social bostadsförsörjning
§ 31 Verksamhetsberättelse Social jour 2019
§ 32 Redovisning av anmälningsärenden 2020 – Fnifu
§ 33 Redovisning av anmälningsärenden 2020
§ 34 Överflyttning av vårdnad - sekretess
§ 35 Uppföljning intern kontrollplan Barn och utbildningsverksamheten 2019
§ 36 Föreläggande gällande skolplikt - sekretess

_________
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
28 februari 2020

Justerandes sign

Fn § 18       

Ändringar i föredragningslistan

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar om följande ändring i föredragningslistan:

Punkt 20 under Beslutsärenden, Fn 2018/104 ”Uppföljning av intern 
kontrollplan Barn- och utbildningsverksamheten 2019” tillkommer.

Punkt 21 under beslutsärenden, Fn 2020/44 ”Föreläggande gällande 
skolplikt” tillkommer.    
  
________
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
28 februari 2020

Justerandes sign

Fn § 19 Dnr FN 2020/2

Dialoger och informationsärenden 2020

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Följande dialoger och information behandlas på dagens individ- och 
familjeutskott.

• Ordföranden informerar om att statistik gällande när handlingar 
skickats ut till nämnden under 2019, som lyfts av Linda Ekelund (V) 
och Anders Throbäck (S) på nämnden den 13 december 2019, § 122, 
inte kommer att tas fram eftersom kostnaden i relation till nyttan inte 
är försvarbar. Linda Ekelund (V) och Anders Throbäck (S) är 
vidspråkade och eniga med ordföranden.

• Socialchef Viweca Thoresson informerar om individ- och 
familjeverksamheten.

• Kvalitets- och verksamhetscontroller Annica Dyverdahl Widing 
förevisar redovisningen av försörjningsstöd föreslås se ut framdeles. 

• 1:e socialsekreterare Susanne Sjunneson informerar om 
handläggningen och problematiken kring Våld i nära relationer.

• Skolchef Johan Holmqvist informerar om barn- och 
utbildningsverksamheten.

Skolledarorganisationen kommer, efter att rekryteringen av nya rektorer är 
klar och fackligt förhandlat, framdeles att se ut som följer:

 Kastanjeskolan – Här kommer Anna Strive att tjänstgöra som 
biträdande rektor från och med den 2 mars, då Tina Bjerström 
övergår som biträdande rektor för Byavångsskolan samma datum. 
Anna kommer att vara biträdande rektor terminen ut.
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
28 februari 2020

Justerandes sign

§ 19 forts

 Byavångsskolan – Gunilla Djerf är fortsatt t.f. rektor till den 30 april. 
Tina Bjerström som förklarat ovan biträdande rektor. Roger Dehlén 
tillträder som rektor den 1 maj.

 Lindesborgsskolan – Ulla Winza fortsätter sitt uppdrag till den 20 
mars. Roger Dehlén tillträder som rektor den 1 maj och Emma 
Walters åter biträdande rektor från och med 1/5.

 Smedstorp/Odenslund – Gunilla Djerf rektor fr.o.m. den 9 mars med 
Ulla Winza parallellt fram till den 20 mars. 

Ekonomiska konsekvenser
Information

Barnperspektivet
Information

Miljöperspektivet
Information
___________  
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
28 februari 2020

Justerandes sign

Fn § 20 Dnr FN 2019/103

Verksamhetsplan 2020 Familjenämnden

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har tagit fram verksamhetsplaner 2020 för familjenämndens 
verksamhetsområden; barn- och utbildningsverksamheten och individ- och 
familjeomsorgen.
På mötet informerar förvaltningen om planerna.
    
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
28 februari 2020

Justerandes sign

Fn § 21 Dnr FN 2020/45

Bokslut Familjenämnden 2019

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar ställa sig bakom förvaltningens förslag på bokslut 
för familjenämnden 2019 gällande individ- och familjeverksamheten, 
handlingsid: FN 2020.655, och sända den till ekonomiavdelningen.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen presenterar förslag på bokslut för familjenämnden 2019. I 
ärendet finns vidare en fördjupning gällande familjenämndens måluppfyllelse 
2019.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget till beslut har inga konsekvenser.

Barnperspektivet
Förslaget till beslut berör inte barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Förslaget till beslut berör inte miljöperspektivet.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar ställa sig bakom förvaltningens förslag på bokslut 
för familjenämnden 2019, handlingsid: FN 2020.655, och sända detsamma till 
ekonomiavdelningen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare Thomas Lindberg, handklingsid. FN 
2020.747
Bokslut familjenämnden 2019, handlingsid: FN 2020.655
Måluppfyllelse familjenämnden, handlingsid: FN 2020.748
  
Förslag till beslut under sammanträdet
Ordföranden yrkar att familjenämnden beslutar ställa sig bakom 
förvaltningens förslag på bokslut för familjenämnden gällande individ- och 
familjeverksamheten och sända den till ekonomiavdelningen.
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
28 februari 2020

Justerandes sign

§ 21 forts

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordföranden att familjenämnden beslutar 
enligt Christer Yrjas (C) yrkande.

_________

Beslutet skickas till:

Ekonomiavdelningen
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
28 februari 2020

Justerandes sign

Fn § 22 Dnr FN 2020/8

Intern kontrollplan familjenämnden 2020

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar fastställa förvaltningens förslag på intern 
kontrollplan 2020, handlingsid: FN 2020.640, som sin egen.

Ärendebeskrivning
Sedan familjenämnden beslutat om risker/kontrollpunkter, Fn § 5/2020, 
handlingsid; FN 2020.465, har förvaltningen tagit fram en sammanställd 
intern kontrollplan för nämnden att besluta om.

Ekonomiska konsekvenser
Ärendet påkallar inte någon analys av ekonomiska konsekvenser.

Barnperspektivet
Barnperspektivet har beaktats i de punkter som berör barn.

Miljöperspektivet
Miljöperspektivet har beaktats i förekommande fall.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar fastställa förvaltningens förslag på intern 
kontrollplan 2020, handlingsid: FN 2020.640, som sin egen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare Thomas Lindberg, handlingsid: FN 
2020.732
Intern kontrollplan 2020 för familjenämnden, handlingsid: FN 2020.640

Tidigare behandling
Fn § 5/2020
Fnuu § 8/2020
Fnifu § 15/2020
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
28 februari 2020

Justerandes sign

§ 22 forts

Beslutet skickas till:

Ulrika Ahrlin, biträdande skolchef
Christel Nilsson, kvalitetschef
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
28 februari 2020

Justerandes sign

Fn § 23 Dnr FN 2020/13

Uppföljning 2019 av verksamheter som bedrivs av 
privata utförare – Barn- och utbildningsverksamheten

Familjenämndens beslut
Familjenämnden godkänner uppföljningen av verksamheter inom Barn-och 
utbildningsverksamheten som utförs av privata utförare 2019 och lämnar 
över informationen till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program med mål 
och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare enligt 
Kommunallagen kap 5. § 3. Varje nämnd ska med kommunfullmäktiges 
program som grund utarbeta en årlig plan för när och på vilket sätt avtal och 
verksamhet ska följas upp. Enligt programmet bör verksamheter som bedrivs 
i egenregi följas upp på motsvarande sätt. Inom barn- och 
utbildningsverksamheten finns i nuläget tre avtal gällande skolskjuts som ska 
granskas samtliga med Telepass AB. 

 Skolskjuts för särskoleelever 2016 – KS 2016/149
Avtalstid 2016-08-01 – 2017-07-31, förlängning 3 st á 1 år
Gäller två elever

 Särskoleskjuts – KS 2018/2581
Avtalstid 2018-08-10-2020-08-09, förlängning 3 st a´24 månader
Övrig särskoleskjuts, grundsärskola, gymnasiesärskola samt särskilda 
undervisningsgrupper

 Skolskjuts 2018 - KS 2018/293
Avtalstid 2019-09-01 – 2023-07-31, förlängning 2 st á 2år 
Ordinarie skolskjuts

Plan för uppföljning 2019
Leverantören, Telepass AB, ska på lämpligt sätt upprätta en 
verksamhetsdokumentation innehållande en fordonspärm med registrerings-, 
trafiksäkerhets- och miljöuppgifter. Dessutom ska information om 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
28 februari 2020

Justerandes sign

§ 23 forts

förseningar, incidenter, olyckor och kända lagöverträdelser dokumenteras. 
Parterna ska träffas minst två gånger per läsår för uppföljning, vilket ingår i 
åtagandet. Med uppföljning menar vi att leverantör och kommunen bedömer 
det dokumenterade materialets kvantitet och kvalitet över aktuell 
verksamhetsperiod. Här ska också göras prognos över implementeringar av 
förbättringar vilket leverantören ska redovisa via en handlingsplan som ska 
inkomma till kommunen inom en månad efter uppföljningen. Själva 
uppföljningen ska också dokumenteras och sparas. 
Leverantören ska två gånger per läsår lämna in förslag för att öka kvalitén 
och effektiviteten i verksamheten samt en redogörelse för vilka åtgärder som 
vidtas för att genomföra tidigare förslag till förbättringar. 
Statistik ska kunna lämnas per tjänst. Leverantören ska vara tillgänglig för 
möten med kommunen. Skolskjutssamordnaren ska upprätta passagerarlistor 
för morgonturen innehållande uppgift om hållplats, tid samt telefonnummer 
senast 14 dagar efter terminsstarten. 
Leverantören ska själv svara för kontroll av att verksamheten sköts enligt 
avtalet och rapportera brister och avvikelser från den avtalade kvalitén. Det 
innebär t ex ansvar för att meddela olämpliga hållplatsplaceringar, dåligt 
underhåll eller annat som kan försämra trafiksäkerheten.

Uppföljning 2019
Barn- och utbildning har vid tre tillfällen träffat Telepass AB (24 juni, 15 aug 
och 3 okt) Vid uppföljningarna har leverantörens dokumenterade materials 
kvalitet över aktuell verksamhetsperiod ansetts fullgod. Barn- och 
utbildningsverksamheten upplever att det finns en kontinuerlig dialog med 
leverantören kring synpunkter, klagomål och förbättringar. 
En uppföljning och kontroll av miljökraven sker i januari-februari 2020.

Ekonomiska konsekvenser
Inte aktuell i ärendetypen.

Barnperspektivet
Inte aktuell i ärendetypen.

Miljöperspektivet
Inte aktuell i ärendetypen
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Justerandes sign

§ 23 forts

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden godkänner uppföljningen av verksamheter inom Barn-och 
utbildningsverksamheten som utförs av privata utförare 2019 och lämnar 
över informationen till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Ulrika Ahrlin bitr skolchef, handlingsid. FN 2020.733
_________

Beslutet skickas till:

Biträdande skolchef Ulrika Ahrlin
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Sammanträdesdatum 
28 februari 2020

Justerandes sign

Fn § 24 Dnr FN 2020/14

Plan för uppföljning 2020 av verksamheteter som 
bedrivs av privata utförare- Barn- och 
utbildningsverksamheten

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar godkänna planen för granskning av privata utförare 
2020 – Barn- och utbildningsverksamheten.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program med mål 
och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare enligt 
Kommunallagen kap 5. § 3. Varje nämnd ska med kommunfullmäktiges 
program som grund utarbeta en årlig plan för när och på vilket sätt avtal och 
verksamhet ska följas upp. Enligt programmet bör verksamheter som bedrivs 
i egenregi följas upp på motsvarande sätt. Inom barn- och 
utbildningsverksamheten finns i nuläget tre avtal gällande skolskjuts som ska 
granskas samtliga med Telepass AB. 

 Skolskjuts för särskoleelever 2016 – KS 2016/149
Avtalstid 2016-08-01 – 2017-07-31, förlängning 3 st á 1 år
Gäller två elever

 Särskoleskjuts – KS 2018/2581
Avtalstid 2018-08-10-2020-08-09, förlängning 3 st a´24 månader
Övrig särskoleskjuts, grundsärskola, gymnasiesärskola samt särskilda 
undervisningsgrupper

 Skolskjuts 2018 - KS 2018/293
Avtalstid 2019-09-01 – 2023-07-31, förlängning 2 st á 2år 
Ordinarie skolskjuts

Det översta avtalet kommer att gå ut under 2020.

Plan för uppföljning 2020
Leverantören, Telepass AB, ska på lämpligt sätt upprätta en 
verksamhetsdokumentation innehållande en fordonspärm med registrerings-, 
trafiksäkerhets- och miljöuppgifter. Dessutom ska information om 
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Familjenämnden
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Justerandes sign

§ 24 forts

förseningar, incidenter, olyckor och kända lagöverträdelser dokumenteras. 
Parterna ska träffas minst två gånger per läsår för uppföljning, vilket ingår i 
åtagandet. Med uppföljning menar vi att leverantör och kommunen bedömer 
det dokumenterade materialets kvantitet och kvalitet över aktuell 
verksamhetsperiod. Här ska också göras prognos över implementeringar av 
förbättringar vilket leverantören ska redovisa via en handlingsplan som ska 
inkomma till kommunen inom en månad efter uppföljningen. Själva 
uppföljningen ska också dokumenteras och sparas. 
Leverantören ska två gånger per läsår lämna in förslag för att öka kvalitén 
och effektiviteten i verksamheten samt en redogörelse för vilka åtgärder som 
vidtas för att genomföra tidigare förslag till förbättringar. 
Statistik ska kunna lämnas per tjänst. Leverantören ska vara tillgänglig för 
möten med kommunen. Skolskjutssamordnaren ska upprätta passagerarlistor 
för morgonturen innehållande uppgift om hållplats, tid samt telefonnummer 
senast 14 dagar efter terminsstarten. 
Leverantören ska själv svara för kontroll av att verksamheten sköts enligt 
avtalet och rapportera brister och avvikelser från den avtalade kvalitén. Det 
innebär t ex ansvar för att meddela olämpliga hållplatsplaceringar, dåligt 
underhåll eller annat som kan försämra trafiksäkerheten.
 
En uppföljning och kontroll av miljökraven sker i januari-februari 2020.

Ekonomiska konsekvenser
Inte aktuell i ärendetypen.

Barnperspektivet
Inte aktuell i ärendetypen.

Miljöperspektivet
Inte aktuell i ärendetypen.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar godkänna planen för granskning av privata utförare 
2020 – Barn- och utbildningsverksamheten.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Ulrika Ahrlin bitr skolchef, handlingsid: FN 2020.734
_________
Beslutet skickas till:
Skolchef Johan Holmqvist
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Justerandes sign

Fn § 25 Dnr FN 2019/111

Remissvar - Motion angående slöjförbud i skolan

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Reservation
Anna Sandegren (SD) och Kent Gustafsson (SD) reserverar sig mot beslutet 
för eget yrkande om bifall till motionen och anser att slöjförbud i för- och 
grundskolor bör vara en del av en värdig integrationsprocess och en jämställd 
för- och grundskola.

Ärendebeskrivning
Thony Blomgren (SD) har den 31 oktober 2019 lämnat in motion om 
slöjförbud i skolan med följande lydelse:

”Slöjan påvisar på ett otvetydigt sätt en ojämställdhet mellan flickor och 
pojkar, då enbart flickor utsätts av denna sexualiserade och religiösa symbol. 
Slöjan är en islamistisk markör som symboliserar såväl religiös underkastelse 
som påtvingad segregering mellan könen, formulerat av män.

Sverigedemokraterna menar att de religiösa uppfattningar som slöjan 
företräder absolut inte har något att skaffa i vår sekulariserade svenska skola.
Således bör den värderingsstyrda slöjan förbjudas för våra barn i Tomelillas 
för- och grundskolor. Ett slöjförbud är en nödvändig signalåtgärd för 
Tomelillas kommuns värderingar ifråga om religiöst förtryck Moderatledda 
Staffanstorps kommun har föredömligt infört slöjförbud i sina för- och 
grundskolor som en del av sin integrationsprocess.

l läroplanen för grundskola, förskoleklass och fritidshem står följande att läsa 
under rubriken "Skolans uppdrag":

https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-
kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-
forskoleklassen-och-fritidshemmet
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§ 25 forts

”Skolan ska verka för jämställdhet. Skolan ska därmed gestalta och förmedla lika 
rättigheter, möjligheter och skyldigheter för alla människor, oberoende av könstillhörighet. l 
enlighet med grundläggande värden ska skolan också främja interaktion mellan eleverna 
oberoende av könstillhörighet. Genom utbildningen ska eleverna utveckla en förståelse av 
hur olika uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt kan påverka människors
möjligheter. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar sin förmåga att 
kritiskt granska könsmönster och hur de kan begränsa människors livsval och 
livsvillkor.”

Sverigedemokraterna menar att det är inte är möjligt för skolan att ärligt och 
uppriktigt verka för jämställdhet om flickor ska sexualiserat och vi därmed 
tillåter en kyskhetskultur. Att det endast är flickor som begränsas genom 
slöjan är såväl bildligt som uttryckligt en markering att skolan inte är 
jämställd, detta måste vi bestämt verka mot.

Utifrån ovanstående yrkar Sverigedemokraterna att kommunfullmäktige 
beslutar:
Att uppdra åt Familjenämnden att införa ett förbud mot värderingsstyrda 
slöjor i Tomelillas grund- och förskolor.”

Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat motionen till förvaltningen 
för beredning och till familjenämnden för yttrande.

Förvaltningen, genom skolchef Johan Holmqvist, lämnar följande 
yttrande:

Motion (2019/20:526) om slöjförbud har nyligen behandlats i Sveriges 
riksdag. Konstitutionsutskottet (KU) behandlade denna och kom fram till 
följande. Det är en självklar utgångspunkt att var och en har en frihet att klä 
sig som han eller hon vill och att en lagstiftning som förbjuder slöja ute i 
samhället eller för barn i viss verksamhet inte bör komma i fråga. Som stöd 
för sitt ställningstagande anförde KU den grundlagsskyddade 
religionsfriheten (2 kap. 1§ första st regeringsformen), Europakonventionens 
9 artikel och förarbeten till diskrimineringslagen.

Förvisso innebär inte motionen till Tomelilla kommunfullmäktige en 
förändrad lagstiftning utan en kommunal regel där visst klädesplagg förbjuds 
i verksamheten. De grundläggande fri- och rättigheterna, givna genom 
grundlag, liksom Europakonvention, ska ändå följas vid kommunal 
normgivning. Utöver lagstiftning och konventioner inleds skolans och 
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förskolans läroplan med skrivningar om grundläggande värden där 
utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga 
rättigheterna. Vidare, beslut om ordningsregler på de olika skolenheterna 
fattas av rektor, vilka ska utarbetas i medverkan med elever. 
Detta följer av skollagens 5 kap 5 §. Regleringen är tydlig så till vida att ingen 
annan än rektor äger rätt att fatta 
beslut om ordningsregler. Ordningsregler i skolan ska i sin tur inte strida mot 
grundläggande fri- och rättigheter och följa läroplans skrivning om 
grundläggande värden.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit att ärendet har några ekonomiska 
konsekvenser.

Barnperspektivet
Barn liksom vuxna ska ha en frihet att klä sig som han eller hon vill.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet har några miljökonsekvenser.

Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till beslut
Familjenämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse skolchef Johan Holmqvist, handlingsid. FN 2020.592
Ksau § 256/2019, handlingsid: FN 2019.3965
Motion - Slöjförbud i skolan, handlingsid: Ks 2019.3414

Tidigare behandling
Kf § 121/2019, handlingsid: Ks 2019.3541
Ksau § 256/2019, handlingsid: FN 2019.3965
Fnuu § 11/2019 , handlingsid: FN 2020.697

Förslag till beslut under sammanträdet
Anna Sandegren (SD) och Kent Gustafsson (SD) yrkar att familjenämnden 
beslutar föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.
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Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordföranden att familjenämnden beslutat i 
enlighet med familjenämndens utbildningsutskotts förslag.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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Fn § 26 Dnr FN 2019/110

Remissvar - Motion angående avgifter i skolan

Familjenämndens beslut
Förvaltningen föreslår familjenämnden att bifalla de två första att-satserna i 
yrkandet och anse den tredje att-satsen besvarad med förvaltningens 
yttrande.

Ärendebeskrivning
Sara Anheden (S) och Inger Åbonde (S) har den 4 november 2019 
lämnat in motion om avgifter i skolan med följande lydelse: 
 
”Med den nya skollagen från 2011 skärptes reglerna kring avgifter som 
skolan får ta ut från vårdnadshavarna i samband med undervisningen. I lagen 
står det att alla barn ska ha rätt till en avgiftsfri skola men skolan får 
fortfarande ta ut en obetydlig avgift för exempelvis färdbiljett. Trots att snart 
nio år gått sedan lagen trädde i kraft saknas nationella riktlinjer för vad som 
avses med en obetydlig avgift.  
 
Som politiker får vi ständigt rapporter om att det förekommer olika avgifter 
på skolorna i kommunen. Det handlar om allt från frukt som ska ätas på 
sagostunder, till frukost i klassrummet, mat till utflykter om eleverna inte vill 
ha pastasallad, som tydligen är vanligt, och insamlingar till klassresor på 
hårresande summor.  
 
Vad som är en obetydlig avgift är naturligtvis subjektivt och beror dels på hur 
många barn det finns i familjen, vilken inkomst föräldrarna har och om det 
finns en eller två vårdnadshavare till barnet.  
 
När det, som i Tomelilla, saknas gemensamma riktlinjer gällande vad som är 
obetydliga avgifter är risken att olika skolor, och i värsta fall olika klasser på 
samma skola, tolkar begreppet på olika sätt. För att få till en enhetlig syn på 
obetydliga avgifter behöver det finnas gemensamma riktlinjer i Tomelilla 
kommuns skolor.   
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Den socialdemokratiska fullmäktigegruppen yrkar därför 
 
att det upprättas gemensamma riktlinjer för avgifter i kommunens skolor. 

att ett tak sätts för hur höga avgifter skolan får ta ut av föräldrarna under ett 
läsår 
 
att kommunens skolor står för den mat som eleverna behöver i samband 
med skolutflykter.” 

Förvaltningen, genom biträdande skolchef Ulrika Ahrlin, lämnar 
följande yttrande:

Avgifter i skolan
Skolan ska huvudsakligen vara avgiftsfri. Det är den som driver skolan, 
huvudmannen, som ansvarar för det.    

    
Grundskolan och motsvarande skolformer samt förskoleklassen
Eleverna ska ha tillgång till böcker och andra lärverktyg utan kostnad. Men 
det får finnas enstaka inslag av små kostnader för eleverna, till exempel en 
färdbiljett eller en mindre entréavgift till ett museum.
Även små kostnader kan vara betungande för hushåll med svag ekonomi om 
de förekommer vid upprepade tillfällen. Det måste skolan ta hänsyn till det 
när man planerar aktiviteter.

Skolresor och andra aktiviteter
I samband med skolresor och liknande aktiviteter får det i enstaka fall under 
ett läsår förekomma kostnader, det måste dock vara frivilligt. Avgiften får 
inte vara högre än huvudmannens självkostnad. Skolresor och liknande 
aktiviteter ska vara öppna för alla elever oavsett om de bidragit med en 
frivillig avgift eller inte. Bestämmelserna gäller för förskoleklassen, 
grundskolan och motsvarande skolformer liksom för gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan.

Prövning
Vid prövning, för att klargöra om eleven har de kunskaper som krävs för ett 
betyg, kan skolan ibland få ta ut en avgift. Det gäller för grundskolan, 
gymnasieskolan, komvux och sfi eller motsvarande utbildning. 

Gemensamma riktlinjer för de kommunala grundskolorna i Tomelilla 
kommun hade ökat likvärdigheten mellan skolorna.
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Skolmåltider
 I grundskolan och motsvarande skolformer ska eleverna få skolmat 

utan kostnad.
 I gymnasieskolan och gymnasiesärskolan är det elevens hemkommun 

som bestämmer om eleverna ska få gratis skolmat eller inte.
 En fristående skola får inte ta ut någon avgift om hemkommunen 

redan har betalat för skolmaten i sin ersättning till den fristående 
skolan.

Tomelillas grundskolor serverar mat till samtliga elever vid utflykter. Det 
finns ett begränsat antal rätter att välja mellan som utflyktsmat till exempel 
pastasallad eller hamburgare, val av rätt görs efter utflyktens karaktär, 
geografisk plats och tillagningsmöjligheter, till exempel tillgång till grill.
Att erbjuda maträttsalternativ utöver ett vegetariskt alternativ vid en utflykt 
kräver ytterligare arbetsinsats från både köks- och skolpersonal, ytterligare 
förberedelse av flera olika matvaror samt val av maträtt för varje elev inför 
utflykten (för att inte större mängd mat ska bäras med, vilket skulle öka 
matsvinnet då maten inte kan tas omhand efteråt).

Ekonomiska konsekvenser
Beroende på riktlinjernas utformning gällande avgifter kan det innebära att 
verksamheten får ökade kostnader. 
Tillagning av olika maträtter under utflykter innebär en ökning av 
arbetsuppgifter vilket medför en kostnad. 

Barnperspektivet
Riktlinjer gällande avgifter ökar likvärdigheten för eleverna. 
Tillagning av olika maträtter under utflykter innebär en större valfrihet för 
eleverna.

Miljöperspektivet
Riktlinjer gällande avgifter ger ingen miljöpåverkan.
Ytterligare valmöjligheter för eleverna av utflyktsmat kan innebära ett större 
matsvinn.

Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till beslut
Förvaltningen föreslår familjenämnden att bifalla de två första att-satserna i 
yrkandet och anse den tredje att-satsen besvarad med förvaltningens 
yttrande.
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Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige § 122/2019, handlingsid 2019.3542
Ksau § 257/2019, handlingsid: FN 2019.3960
Tjänsteskrivelse, biträdande skolchef Ulrika Ahrlin, handlingsid: FN 
2020.595
Motion, handlingsid: Ks 2019.3432

Tidigare behandling
Kf § 12272019, handlingsid: Ks 2019.3542
Ksau § 257/2029, handlingsid: FN 2019.3960
Fnuu § 12/2020, handlingsid: FN 2020.698
_________

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige
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Fn § 27 Dnr FN 2019/32

Utredning om framtida skolorganisation

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar ställa sig bakom slutsatserna i förvaltningens 
utredning och lägger densamma till handlingarna.

Familjenämnden beslutar uppdra till förvaltningen att återkomma till 
nämndens möte den 27 mars 2020 med återkoppling hur processen 
fortskrider.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har tagit fram ett slutligt utkast till framtida skolorganisation i 
Tomelilla kommun, handlingsid: FN 2020.495
Skolchef Johan Holmqvist redovisar förvaltningens arbete med utredningen, 
dess rekommendationer och överväganden, varvid diskussion förs.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämndens utbildningsutskott beslutar lämna ärendet till 
familjenämnden för beslut.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare Thomas Lindberg, handlingsid: FN 
2020.537
Slutligt utkast, Ny skolorganisation, skolchef Johan Holmqvist, handlingsid: 
FN 2020.495

Tidigare behandling
Fn § 24/2019, handlingsid. FN 2019.733
Fnuu § 31/2019, handlingsid: FN 2019.161
Fn § 52/2019, handlingsid: 2019.255
Fnuu § 46/2019, handlingsid: FN 2019.282
Fn § 85/2019, handlingsid: FN 2019.303
Fnuu § 69/2019, handlingsid: FN 2019.397
Fn § 123/2019, handlingsid: FN 2019.417
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Förslag till beslut under sammanträdet
Ordföranden yrkar att familjenämnden beslutar uppdra till förvaltningen att 
återkomma till familjenämndens möte den 27 mars 2020 med återkoppling 
hur processen fortskrider.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordföranden att familjenämnden beslutar 
enligt Christer Yrjas (C) yrkande.
________
Beslutet skickas till:
Skolchef Johan Holmqvist
Biträdande skolchef Ulrika Ahrlin
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Fn § 29 Dnr FN 2020/21

Uppföljning intern kontrollplan 2019 Familjenämnden

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Förvaltningens rapporterar uppföljning av familjenämndens interna 
kontrollplan 2019.

Ekonomiska konsekvenser
Ärendet innebär inga ekonomiska konsekvenser.

Barnperspektivet
Förvaltningens förslag har inga konsekvenser utifrån barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Förvaltningens förslag har inga konsekvenser utifrån miljöperspektivet

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Thomas Lindberg, kommunsekreterare, handlingsid: FN 
2020.736
Uppföljning 2019, individ- och familjeverksamheten, handlingsid: FN 
2020.656
_________

Beslutet skickas till:

Kvalitetschef Christel Nilsson
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Fn § 30 Dnr FN 2019/99

Riktlinjer för social bostadsförsörjning

Familjenämndens beslut
Familjenämndens individ- och familjeutskott beslutar föreslå familjenämnden 
att anta förvaltningens förslag till riktlinjer för social bostadsförsörjning

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har tagit fram ett förslag på riktlinjer för social 
bostadsförsörjning. 

Familjenämndens individ- och familjeutskotts förslag till beslut
Familjenämndens individ- och familjeutskott beslutar föreslå familjenämnden 
att anta förvaltningens förslag till riktlinjer för social bostadsförsörjning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare, handlingsid: FN 2020.589
Riktlinjer för social bostadsförsörjning, handlingsid: FN 2020.590

Tidigare behandling
Fnifu § 32/2020, handlingsid: FN 2020.737 
_________

Beslutet skickas till:

Lulu Mårtensson, social bostadskoordinator
Thomas Lindberg, kommunsekreterare
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Fn § 31 Dnr FN 2020/22

Verksamhetsberättelse Social jour 2019

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna

Ärendebeskrivning
Sociala jouren har inkommit med redovisning för verksamheten 2019. 

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen kan inte se några negativa ekonomiska konsekvenser. 

Barnperspektivet
Barnperspektivet beaktas i förekommande fall.

Miljöperspektivet
Miljöperspektivet beaktas i tillbörlig omfattning.

Familjenämndens individ- och familjeutskotts förslag till beslut
Familjenämndens individ- och familjeutskott föreslår familjenämnden besluta 
att lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare Thomas Lindberg, handlingsid: FN 
2020.591
Verksamhetsberättelse, handlingsid: FN 2020.410
Bokslut 2019, handlingsid: FN 2020.409
Kvalitetsundersökning Sociala jouren syd 2019, handlingsid: FN 2020.408
Sammanställning SOS, handlingsid: FN 2020.407
Årsstatistik 2019 alla kommuner, handlingsid: FN 2020.406
Statistiktabeller, handlingsid: FN 2020.405

Tidigare behandling
 Fnifu § 33/2020, handlingsid: FN 2020.738 
________
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Fn § 32 Dnr FN 2020/1

Redovisning av anmälningsärenden 2020 - Fnifu

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kostnader för familjehem under januari 2020
29 barn har bott i familjehem till en kostnad av 594 840 kronor fördelat 
enligt följande:
Arvode: 375 629 kronor
Omkostnadsersättning: 101 188 kronor
Personalkostnad: 118 023 kronor
4 ensamkommande barn har bott i familjehem. Dessa kostnader är inte 
medräknade då kommunen erhåller kostnadstäckning för dessa från 
migrationsverket. 

Familjehem: 
21 barn från 17 familjer är placerade i 16 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 4 familjehem.

Kostnader för institutionsplaceringar under januari månad 2020
Barn:                                                   1 362 787 kronor
Vuxen:                                                   222 048 kronor

Budget 200120
Familjehem
HVB
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Placeringar av barn och unga januari 2020
Pojke                    Almaröd AB               57 660 kronor
Flicka                    SIS Björkbacken         96 000 kronor

                Samskapa                    43 857 kronor fr.o.m 200120
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       122 016 kronor
Pojke                    Nytida Forsane         156 750 kronor december 2019

                 Nytida Forsane         255 750 kronor
Pojke                    Vittskövlegården         75 620 kronor

Vuxenplacering
Man                       Ramlösa social utv.     61 845 kronor
Man                       Kvarngården tre-o      96 901 kronor
Man                       Jabboksvad Recovery 63 302 kronor

Statistik fattade beslut oktober 2019 – januari 2020 Barn och Familj
Beslut Oktober November December Januari
Startade utredningar     16         26            8        6
Avslutade utred. 
Med insats

      8           1            2          2 

Avslutade utred. 
Utan insats

      0           5            3        0

Förlängd 
utredningstid 11:2

      0           0            0        2

Nerlagda utred.       0           0            0        0
Överväg. 6 kap. § 8 
SoL

      3           8            8        3

Vård enligt LVU       0           0            0        0
Avslag om vård 
enligt LVU

      0           0            0        0

Vård enligt LVU 
upphör

      0           0            0        0

Placering i jour-
/familjehem enligt 
SoL

      0           1            1        0

Placering i 
akuthem/HVB-hem 
enligt SoL

      0           0            0        1

Placering i       2          0          0       0
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stödboende/utsluss
Placering i jour-
/familjehem enligt 
LVU

      0          0          0       0 

Placering i 
akuthem/HVB-hem 
enligt LVU

      1          2          1       0

Placering SIS enligt 
LVU

      1          0          0        0

Beviljat strukturerat 
öppenvårdsprogram

      4          7          1        4

Domar och beslut december 2019 och januari 2020
Domslut från Ystad Tingsrätt meddelad 20 december 2019. Mål nr. 
T 2663-18.
Handlingsid. Fn. 2019.4173
Dom meddelad angående vårdnad och umgänge av parternas gemensamma 
barn.
Ystad Tingsrätt föreslår om fortsatt ensam vårdnad till modern och att 
fadern ska ha rätt till umgänge enligt schema. 

Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad 2 januari 2020. 
Mål nr. 3554-19.
Handlingsid. Fn. 2020.62
Dom meddelad angående överklagat beslut av bistånd enligt socialtjänstlagen. 
Förvaltningsrätten upphäver det överklagade beslutet och visar målet åter till 
familjenämnden för prövning i enlighet med vad som framgår av skälen för 
avgörandet. 

Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad 21 januari 2020.
Mål nr. 13099-19.
Handlingsid. Fn. 2020.305
Dom meddelad angående överklagat beslut av bistånd enligt socialtjänstlagen. 
Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad 29 januari 2020.
Mål nr. 87-20.

Handlingsid. Fn. 2020.328
Dom meddelad angående överklagat beslut av bistånd enligt socialtjänstlagen; 
nu fråga om avskrivning.
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Förvaltningsrätten skriver av målet.

Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad 30 januari 2020.
Mål nr. 10399-19.
Handlingsid. Fn. 2020.331
Dom meddelad angående överklagat beslut den 21 augusti 2019 gällande 
bistånd enligt 4 kap. 1§ socialtjänstlagen (2001:453), SoL.
Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Statistik Ensamkommande barn januari 2020
Individ- och familjeomsorgen presenterar statistik gällande ensamkommande 
barn för januari 2020.
Under januari 2020 skrivs en person ut från Familjehem via Innovation och 
placering.
  
  
_________
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Fn § 33 Dnr FN 2020/1

Redovisning av anmälningsärenden 2020

Familjenämndens beslut
Inga anmälningsärenden redovisas på mötet.     
_________
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Fn § 35 Dnr FN 2018/104

Uppföljning intern kontrollplan Barn och 
utbildningsverksamheten 2019

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar godkänna utvärderingen av internkontrollplan – 
Barn- och utbildning 2019 och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Familjenämnden har fattat beslut om Barn- och utbildnings interna 
kontrollplan 2019 den 19 dec 2018, då även riskanalysen presenterades. 

Interkontrollplanen för barn och utbildning består av en övergripande risk, 
nämligen elever kommer inte in på gymnasiet. Risken är värderad till 3 i 
riskskalan. Till risken finns sex kontrollmoment som ska genomföras.

Samtliga kontrollmoment ur internkontrollplanen:

1. Andel elever som är behöriga till nationella program mäts: 
mätningen görs en gång per år i juni.

Redovisades 191025, FN 2019.93

2. Elevens upplevelse av grundskolans särskilda stöd: 
kontrollen ska genomföras en gång per år och omfattar fem 
elever i årskurs 9.

Detta har inte redovisats till nämnden, dock har intervjuer gjorts 
med 4 elever, se bilaga ”Elevintervjuer”.

3. Förskoleklassens resultat för HLO samt delat på förskolorna: 
mätningen genomföras två gånger per år, en gång i 
september och en gång i maj. 

Redovisades 191025, FN 2019.93
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4. Resultat för nuvarande årskullar 3,6,9 samt deras tidigare 
resultat på HLO, NP 3,6,9: kontrollen ska genomföras en 
gång per år i juni.

Redovisades 191025, FN 2019.93

5. Anmälda kränkningar i grundskolan, särskolan, förskolan 
och på fritids: uppföljning sker per kvartal.

Redovisades 190628, 191025, 200131, samt sammanställning 
200131, FN 2018/16

6. Ärenden hos Skolinspektionen avseende grundskolan, 
särskolan, förskolan och på fritids: uppföljning sker per 
kvartal.

Redovisades 190628, 191025, 200131, samt sammanställning 
200131, FN 2018/16

Förvaltningen bedömer att kontrollmomenten redovisats till 
Familjenämnden. Dock har den övergripande risken att elever inte kommer 
in på gymnasiet inte minskat då behörigheten 2019 låg på 
70, 4 % och 2018 70,5%.

Utarbetandet av intern kontrollplan och uppföljning av denna kommer att 
förändras inför 2020.

Ekonomiska konsekvenser
Inte tillämpligt i detta ärende

Barnperspektivet
Inte tillämpligt i detta ärende

Miljöperspektivet
Inte tillämpligt i detta ärende

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden godkänner utvärderingen av internkontrollplan – Barn- och 
utbildning 2019 och lägger den till handlingarna.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, biträdande skolchef Ulrika Ahrlin, handlingsid: FN 
2020.666
_________

Beslutet skickas till:

Biträdande skolchef Ulrika Ahrlin
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