
TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
24 april 2020

Plats och tid Svea hund, Kommunhuset i Tomelilla, den 24 april 2020, kl. 08.30-
10.15

Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande
Anders Throbäck (S), 2:e vice ordförande
Linda Ekelund (V)
Carina Persson (L)
Jantje Ten Have (M) ersätter Per-Olof Örnsved (SD) 
Sven Gunnarsson (C), närvarande på distans, ersätter Paul 

Lennartsson (SD)
Ewa Carnbrand (M), 1:e vice ordförande, närvarande på distans

Övriga närvarande Se nästa sida.

Utses att justera Anders Throbäck (S)   

Justerade paragrafer §§ 47-56

Justeringens plats Kansliavdelningen, Kommunhuset i Tomelilla 
och tid 
Underskrifter
Sekreterare  

Thomas Lindberg

Ordförande
Christer Yrjas (C)

Justerare
Anders Throbäck (S)   

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Familjenämnden

Sammanträdesdatum 24 april 2020

Datum då anslaget sätts upp 30 april 2020

Datum då anslaget tas ned 25 maj 2020

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Gustavs Torg 16, Tomelilla

Underskrift
Thomas Lindberg
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
24 april 2020

Justerandes sign

Övriga närvarande

Ej tjänstgörande ersättare
Roger Persson (S)
Robert Buhre (S)

Tjänstemän
Ulrika Ahrlin, biträdande skolchef
Camilla Ohlsson, t.f. socialchef
Christel Nilsson, kvalitetschef
Tina Svensson, enhetschef
Thomas Lindberg, kommunsekreterare

Ärenden vid dagens sammanträde med Familjenämnden

§ 47 Ändringar i föredragningslistan
§ 48 Dialoger och informationsärenden 2020
§ 49 Uppdrag Kf § 113/2019 - Förstärka arbetsformen mellan vuxenutbildning 

och näringslivet m.m.
§ 50 Föreläggande gällande skolplikt Sekretess
§ 51 Föreläggande gällande skolplikt Sekretess
§ 52 Anmälan till huvudman, kränkande behandling 2020
§ 53 Patientsäkerhetsberättelse - elevhälsans medicinska insats 2018
§ 54 Redovisning av anmälningsärenden 2020
§ 55 Valärenden familjenämnden 2019-2022
§ 56 Fråga om ekonomisk uppföljning
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
24 april 2020

Justerandes sign

Fn § 47      

Ändringar i föredragningslistan

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar om följande ändringar i föredragningslistan:

 Beslutsärende punkt 9, Fn 2020/1 ”Redovisning av 
anmälningsärenden 2020 - Fnifu utgår.

 Beslutsärende punkt 12, Fn 2019/7 ”Valärenden familjenämnden 
2019-2022” och punkt 13, ”Fråga om ekonomisk uppföljning” 
tillkommer.  

  
  
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
24 april 2020

Justerandes sign

Fn § 48 Dnr FN 2020/2

Dialoger och informationsärenden 2020

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Biträdande skolchef Ulrika Ahrlin informerar om barn- och 
utbildningsverksamheten och uppger bl. a:

 Skolinspektionen kommer under 2020 att granska handläggningen av 
delegeringsbeslut.

 Coronasituationen får sägas vara under kontroll vad gäller närvaro av 
elever och personal på skolor och förskolor i kommunen. Det är fler 
barn såväl som personal i skolan än för några veckor sedan, om än 
något högre frånvaro än normalt. Fler frånvarande barn i förskolan 
men mycket personal närvarande, vilket gör att det finns personal 
som kan täcka upp på skolor som är sårbara.

 Roger Dehlén tillträder som rektor på Lindeborgsskolan den 6 maj. 
  
  
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
24 april 2020

Justerandes sign

Fn § 49 Dnr FN 2020/63

Uppdrag Kf § 113/2019 - Förstärka arbetsformen mellan 
vuxenutbildning och näringslivet m.m.

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar ställa sig bakom förvaltningens rapport i 
ärendebeskrivningen och lägger den till handlingarna.

Familjenämnden beslutar uppdra till förvaltningen att återkomma till 
nämnden den 29 maj med information om de 34 ungdomarna som är 
inskrivna i KAA (kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar 16-19 år och 
som inte går i gymnasiet). 

Ärendebeskrivning
Familjenämnden fick i Kf § 113/2019 uppdrag att utreda möjligheterna för 
en förbättring av Komvux och SFI-undervisningen och en bättre koppling 
till det lokala näringslivet. 800 tkr avsattes för att förstärka arbetsformen 
under 2020.

Bakgrund och syfte

I slutet av februari 2020 var totalt 154 000 personer i landet utan arbete i 
minst 12 månader enligt arbetsförmedlingens statistik. Tomelilla kommun 
hade i genomsnitt 7,9 % arbetslöshet under 2019. Arbetslösheten tenderar 
även att bli längre.

Utrikes födda kvinnor och ungdomar är överrepresenterade i statistiken.
Utmaningen är att hitta former för att hjälpa dessa grupper till 
självförsörjning. 

I Tomelilla kommun finns ett behov av att aktivt arbeta med gruppen 
nyanlända kvinnor för att minska ett utanförskap, och hittar vägar för att 
fortare få ut dem i självförsörjning. I nuläget har Tomelilla kommun totalt 
102 personer inskrivna på SFI, varav cirka 70 % är kvinnor. 
På arbetsmarknadsenheten är 22 personer, varav ca. 60 % är kvinnor, 
inskrivna inom gruppen nyanlända.
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
24 april 2020

Justerandes sign

§ 49 forts

De ungdomar som idag blir aktuella genom KAA (kommunala 
aktivitetsansvaret för ungdomar 16-19 år och som inte går i gymnasiet) har 
kommunen ett behov att arbeta mer aktivt med.

Det har visat sig resurskrävande att upprätta en första kontakt och sedan 
bedriva ett motiverande arbete. Tomelilla kommun har för närvarande 34 
ungdomar inskrivna i KKA, vara 23 som man upprättat kontakt med.
Arbetet med ungdomarna i KAA riktar sig mot att motivera ungdomen 
tillbaka till studier, alternativt göra annan planering för att ungdomen ska 
klara sig själv. 

Arbetsförmedlingen kan inte tillgodose behovet och efterfrågan som finns av 
mer individuell stöttning. Detta lägger ett större ansvar på kommunen att 
tillhandahålla de alternativa insatser som finns. 

Genom att arbeta mer aktivt på individnivå med varje deltagare kommer 
kommunen kunna ge en mer individuell hjälp för att vägen mot 
självförsörjning ska bli kortare.

På arbetsmarknadsenheten finns idag 10 ungdomar inskrivna i åldrarna 18-25 
år.

Verksamheten har tilldelats 800 tkr. Stora utgiftsposter blir följande:
 Kompetensförstärkning för arbete mot nyanlända kvinnor och 

ungdomar.
 Inventarier och utrustning för effektivt arbete och stöttning utifrån 

studier, arbetssökande och övriga aktiviteter.
 Möjliggörande av gruppaktiviteter för personlig utveckling.

Prioriterade aktiviteter: 

Vuxenutbildning:
Uppföljning och kravställande gällande resultat och måluppfyllelse utifrån 
samverkansavtal. Tydliggöra behov av kommande yrkesutbildningar.

Elever i SFI och Komvux: 
Upprätta en kontakt med varje inskriven elev i denna personkrets. 
Uppföljning hur eleverna tillgodogör sig utbildningen och om det finns 
behov av alternativa insatser. 
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
24 april 2020

Justerandes sign

§ 49 forts

Språkpraktik: 
Det finns ett stort behov hos många individer att komma ut i en språkpraktik 
som på ett naturligt sätt ger träning i det svenska språket samt ger 
arbetsträning i olika yrken. Språkpraktik kan motverka känslan av 
utanförskap. Genom att vara på en arbetsplats hamnar man i ett socialt 
sammanhang på ett naturligt sätt. Tomelilla kommun ska aktivt söka nya 
språkpraktikplatser genom att intensifiera arbetet med vårt lokala näringsliv. 

Gruppaktiviteter: 
Aktiviteter startas där personerna kan arbeta aktivt för att lära sig om det 
svenska samhället, hur det fungerar på en arbetsplats, hur man på ett bra sätt 
tränar sig i det svenska språket och vad en arbetsgivare förväntar sig.

Extratjänster: 
Fortsatt aktivt arbete med att få ut personer i extratjänster. Intensifiering av 
arbetet med att utreda vilka personer som kan bli aktuella. Aktivt utreda hur 
extratjänster påverkar individen såväl ekonomiskt som socialt och 
kommunens övriga sociala insatser.
Tomelilla kommun har i dagsläget ca 15 stycken personersom är igång i 
extratjänster. Utöver det finns ytterligare 10 personer som påbörjat processen 
mot att få en extratjänst. 

Studier
Aktivt arbeta med att motivera och stötta ungdomar till studier som leder till 
slutbetyg. Alternativt utbilda sig till yrke som kan leda till arbete. 

Målsättning
Utifrån rådande Covid-19-situation och den arbetslöshet som den för med 
sig är det i nuläget svårt att se hur mycket arbetslösheten kommer öka under 
2020. Det gör det också svårt att sätta en målsättning i siffror. 

Målsättningen för 2020 blir istället;
 Kontroll på individnivå avseende våra elever på SFI och komvux.
 Aktivt följa upp och vid behov bryta aktuell planering på individnivå 

då vi ser att förväntat resultat ej uppnås.
 Skapa aktiviteter för deltagarna som leder till ett minskat utanförskap.
 Upprätta planeringar som ett motkrav mot försörjningsstöd.
 Nå fler KAA-ungdomar och få dem till studier eller annan 

sysselsättning som kan leda till självförsörjning. 

7



TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
24 april 2020

Justerandes sign

§ 49 forts

Ekonomiska konsekvenser
Verksamheten är fullt budgeterad och torde endast leda till positiva 
ekonomiska konsekvenser för såväl individen som kommunen.

Barnperspektivet
Möjlighet till sysselsättning, studier och med det inkludering och 
förutsättningar till självförsörjning är gynnsamt utifrån barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Utbildning och medvetenhet om samhället torde vara gynnsamt ur ett 
miljöperspektiv.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar ställa sig bakom förvaltningens rapport i 
ärendebeskrivningen och lägger den till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, enhetschef Tina Svensson, handlingsid: Fn 2020.1471.

Förslag till beslut under sammanträdet
Linda Ekelund (V) föreslår att familjenämnden uppdrar till förvaltningen att 
till nämndens sammanträde den 29 maj återkommer med information om de 
34 ungdomar som är inskrivna i KAA (kommunala aktivitetsansvaret för 
ungdomar 16-19 år och som inte går i gymnasiet).

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordföranden att familjenämnden beslutar 
enligt Linda Ekelunds (V) förslag.
_________

Beslutet skickas till:

Tina Svensson, enhetschef IFO
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
24 april 2020

Justerandes sign

Fn § 52 Dnr FN 2020/10

Anmälan till huvudman, kränkande behandling 2020

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar lägga sammanställningen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsverksamheten rapporterar anmälda upplevda kränkande 
behandlingar till Familjenämnden (huvudmannen) enligt skollagens 
föreskrifter. Även inkomna anmälningar till Skolinspektionen och Barn- och 
elevombudet samt beslut från dessa redovisas. 

1 jan-31 mars Flickor Pojkar
Byavångssk
olan

1 5

Lindesborgs
skolan

2 4

Smedstorps 
skola

0 0

Odenslunds
skolan

0 0

Brösarps 
skola

0 2

Kastanjeskol
an

3 2

Förskolor 0 0
Summa 6 13

Under kvalitetsdialogerna under senare hälften av vårterminen tas 
skolornas/förskolornas arbete kring kränkande behandling upp. Det har 
framkommit att man på några ställen behöver uppdatera och arbeta mer 
aktivt med frågan. Detta följs upp under hösten.
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
24 april 2020

Justerandes sign

§ 52 forts

Det har inkommit en anmälan (handlingsid 2020.203) om brister i 
undervisningen Svenska som andraspråk under läsåret 19/20 på 
Lindesborgsskolan.
Det är kommit beslut (handlingsid 2020.1006 samt handlingsid 2020.1137) 
gällande elevs rätt till utbildning, där skolorna fullgjort sitt uppdrag enligt 
skollagen.

Ekonomiska konsekvenser
Ej tillämpligt

Barnperspektivet
Uppföljning av upplevd kränkande behandling och skolinspektionsärenden 
är en del av kvalitetsarbetet inom Barn- och utbildningsverksamheten.

Miljöperspektivet
Ej tillämpligt

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden lägger sammanställningen till handlingarna. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Ulrika Ahrlin, handlingsid: Fn 2020.1472.
Skolinspektionens beslut, handlingsid: Fn 2020.1006 och 2020.1137.
_________

Beslutet skickas till:

Biträdande skolchef Ulrika Ahrlin
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
24 april 2020

Justerandes sign

Fn § 53 Dnr FN 2020/62

Patientsäkerhetsberättelse - elevhälsans medicinska 
insats 2018

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar godkänna rapporten, handlingsid: Fn 2020.1342, 
och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Verksamhetschef för Elevhälsans medicinska insats, Lisbeth Andersson, har 
upprättat patientsäkerhetsberättelse gällande elevhälsans medicinska insats 
2019. Patientsäkerhetsberättelsen ska redovisas för familjenämnden då 
familjenämnden är vårdgivare och har ansvar för patientsäkerheten.

Ekonomiska konsekvenser
Ej relevant.

Barnperspektivet
Bristande kontroll kan innebära konsekvenser för barns hälsa.

Miljöperspektivet
Ej relevant.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar godkänna rapporten, handlingsid: Fn 2020.1342, 
och lägger den till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, biträdande skolchef Ulrika Ahrlin, handlingsid: Fn 
2020.1473.
Bilaga ”Patientsäkerhetsberättelse 2019”, verksamhetschef för elevhälsans 
medicinska insats Lisbeth Andersson, handlingsid: Fn 2020.1342
_________
Beslutet skickas till:
Familjenämnden
Lisbeth Andersson, verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats
Johan Holmqvist, skolchef 
Fredrik Höglund, enhetschef Barn och elevhälsan

11



TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
24 april 2020

Justerandes sign

Fn § 54 Dnr FN 2020/1

Redovisning av anmälningsärenden 2020

Familjenämndens beslut

Ärendebeskrivning
1. Beslut om avslutat ärende från Inspektionen för vård och omsorg 

(IVO), Dnr 8.5-31568/2019-17 gällande granskning av brister i 
klagomålshanteringen m.m. inom individ- och familjeverksamheten.

På mötet informeras familjenämnden muntligen om ärendet.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden lägger redovisningen av anmälningsärende till handlingarna. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare Thomas Lindberg, handlingsid: Fn 
2020.1467.
Beslut från IVO, handlingsid: Fn 2020.1390.
    
Förslag till beslut under sammanträdet
Linda Ekelund (V) anför att IVOs beslut, av förklarlig anledning, kommit 
ledamöterna tillhanda sent och att hon därför föreslår att det aktuella beslutet 
tas med till familjenämndens sammanträde den 29 maj för frågeställningar 
och diskussion i dialogform.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordföranden att familjenämnden beslutar i 
enlighet med Linda Ekelunds (V) förslag.
_________

Beslutet skickas till:

Familjenämnden
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
24 april 2020

Justerandes sign

Fn § 55 Dnr FN 2019/7

Valärenden familjenämnden 2019-2022

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar utse Linda Ekelund (V) som ersättare i 
familjenämndens individ- och familjeutskott.

Familjenämnden beslutar utse Roger Persson (S) till ledamot i 
familjenämndens utbildningsutskott.

Ärendebeskrivning
Linda Ekelund (V) respektive Roger Persson (S) har idag inkommit med 
avsägelse som ledamot i familjenämndens utbildningsutskott respektive 
ersättare i familjenämndens individ- och familjeutskott.

Då nämnden enligt dess reglemente Kfs C 18:5 § 18 väljer ledamöter och 
ersättare i nämndens utskott föranleder Linda Ekelunds (V) och Roger 
Perssons (S) avsägelse att nämnden har att besluta om ny ersättare i 
familjenämndens individ- och familjeutskott och ny ledamot i 
familjenämndens utbildningsutskott.
  
Beslutsunderlag
Avsägelse Linda Ekelund (V), handlingsid: Fn 2020.1470.
Avsägelse Roger Persson (S), handlingsid: Fn 2020.1469.

Förslag till beslut under sammanträdet
Christer Yrjas (C) föreslår att familjenämnden utser Linda Ekelund (V) till ny 
ersättare i familjenämndens individ- och familjeutskott samt utser Roger 
Persson (S) till ny ledamot i familjenämndens utbildningsutskott.

Beslutsgång
Efter ställd proposition från ordförande beslutar familjenämnden enligt 
Christer Yrjas (C) förslag.
___________
Beslutet skickas till:
Linda Ekelund (V) och Roger Persson (S)
Förtroendemannaregisstret/Britt Ekstrand
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
24 april 2020

Justerandes sign

Fn § 56       

Fråga om ekonomisk uppföljning

Familjenämndens beslut
Familjen beslutar att ekonomisk uppföljning, i någon form efter behov, ska 
ske på varje sammanträde med familjenämnden.

Ärendebeskrivning
Anders Throbäck (S) uppger att familjenämnden, som är budgetansvarig för 
kommunens utbildningsverksamhet och socialtjänst, måste ha någon form av 
ekonomisk uppföljning varje månad. Det räcker inte med uppföljning per 
tertial.
  
 Förslag till beslut under sammanträdet
Anders Throbäck (S) föreslår att ekonomisk uppföljning, i någon form efter 
behov, ska ske på varje sammanträde med familjenämnden. 

Sven Gunnarsson (C), Linda Ekelund (V), Carina Persson (L), Jantje Ten 
Have (M), Ewa Carnbrand (M) och Christer Yrjas (C) yrkar bifall till Anders 
Throbäcks (S) förslag.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordföranden att familjenämnden beslutar 
enligt Anders Throbäcks (S) förslag.

_________

Beslutet skickas till:

Johan Holmqvist, skolchef
Viweca Thoresson, socialchef
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