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Johan Linander

1



TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
29 maj 2020

Justerandes sign

Beslutande: Christer Yrjas (C), ordförande
Ewa Carnbrand (M), 1:e vice ordförande
Anders Throbäck (S), 2:e vice ordförande
Linda Ekelund (V)
Peo Örnsved (SD)

Tjänstgörande ersättare: Marie Schuman (M) istället för Paul Lennartsson (SD)
Janet ten Have (M) istället för Carina Persson (L)

Ersättare: Roger Persson (S)
Sven Gunnarsson (C), på distans

Övriga närvarande: Socialchef Viweca Thoresson
Skolchef Johan Holmqvist
Kanslichef Johan Linander
Myndighetschef Christel Nilsson
Enhetschef Tina Svensson
Biträdande skolchef Ulrika Ahrlin
Rektor Roger Dehlén
Ekonom Adnan Elkaz

Ärenden vid dagens sammanträde med Familjenämnden

§ 57 Ändringar i föredragningslistan
§ 58 Dialoger och informationsärenden
§ 59 Informationsärende - Ordförandebeslut om tillfällig höjning av 

försörjningsstöd för familjer med gymnasieelever
§ 60 Tertialrapport 1 2020 för familjenämnden
§ 61 Uppföljning av intern kontroll familjenämnden första tertialet 2020
§ 62 Plan för kvalitetsuppföljning inom individ och familj tertial 1 2020
§ 63 Svar på motion - Angående skolresa till koncentrations- och  förintelselägret 

Auschwitz-Birkenau
§ 64 Föräldrars ersättningsskyldighet för placerade barn
§ 65 Ansökan till länsstyrelsen om tillgänglighet för samtal om våld i nära 

relationer
§ 66 Redovisning av anmälningsärenden fnifu 6 april 2020
§ 67 Redovisning av anmälningsärenden fnifu 4 maj 2020
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 maj 2020

Justerandes sign

Fn § 57 Dnr FN   

Ändringar i föredragningslistan

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar ändra föredragningslistan enligt följande: 

- Nytt ärende om skolresultat läggs till. 
_________  
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 maj 2020

Justerandes sign

Fn § 58 Dnr FN 2020/2

Dialoger och informationsärenden

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Rektor Roger Dehlén presenterar sig. Han är ny rektor på Byavångsskolan 
och Lindesborgsskolan från den 1 maj 2020 på 60 procent och från den 18 
juni 2020 på 100 procent. Redogör för hur han ser på skolsituationen i 
Tomelilla kommun efter sin korta tid här hittills och svarar på nämndens 
frågor.

Enhetschef Tina Svensson informerar om verksamheten gällande KAA-
ungdomar i kommunen och svarar på nämndens frågor.

Skolchef Johan Holmqvist informerar bland annat om följande:
- Eleverna är tillbaka i skolan i samma utsträckning som före corona.
- Förskolan har en större frånvaro än vanligt, både barn och personal. 

Föräldrarna har ofta synpunkter på personalens bedömningar.
- Vitesföreläggandet om att barnen ska vara i skolan har skickats vidare 

till förvaltningsrätten för utdömande av vite. Eftersom det pågår en 
process i ärendet så kommer förvaltningsrätten inte att utdöma vite i 
nuläget.

- Skolinspektionen skjuter granskningen av delegeringsbeslut till hösten. 
- Revisionen tänker granska skolan ur ett likvärdighetsperspektiv.
- Elevhälsan har gjort en Lex Maria-anmälan.

Socialchef Viweca Thoresson informerar bland annat om följande: 
- Har fortsatta diskussioner om samverkansavtalet gällande 

vuxenutbildning med Ystads kommun. Samverkansavtalet går ut vid 
årsskiftet 20/21. Vi vill få fram ett nytt samverkansavtal, men med 
bättre villkor.

- Coronaläget på individ och familj är relativt gott, låg sjukfrånvaro. 
Verksamheten fortgår men vissa saker får ställas om. Görs en 
individuell riskbedömning inför varje hembesök. Skyddsombuden har 
avstämningar med MAS:en regelbundet.
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 maj 2020

Justerandes sign

§ 58 forts.

- Bygger upp ett team, och ska nyanställa en koordinator, för att kunna 
hålla ihop arbetet runt familjer.

- Berättar att hon ska sluta i Tomelilla kommun och börjar som 
socialchef i Höganäs kommun den 1 september 2020.

- Har gått in med en ansökan till Sparbanksstiftelsen om finansiering av 
nattvandring enligt Östra Göinge-modellen. 

- Redovisning av hantering av avvikelser, klagomål och synpunkter 
samt av IVO:s beslut.

Linda Ekelund (V) och Anders Throbäck (S) lyfter frågan om skolresultaten i 
kommunen. Förvaltningen kommer att göra en nulägesanalys i budgetarbetet 
och redovisa detta i samband 

Ordföranden informerar om beslutet, Fn § 56/2020, om ekonomisk 
information till nämnden vid varje nämndssammanträde.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Thomas Lindberg, handlingsid: Fn 
2020.1774.
Nattvandring (Östra Göinge-modellen), handlingsid: Fn 2020.1775
KAA statistik 2018 till 2020, handlingsid: Fn 2020.1776.
Beslut - IVO avslutar ärendet, Dnr 8.5-31568/2019-17, handlingsid: Fn 
2020.1777.
Statistik nationella prov Kastanjeskolan, handlingsid: Fn 2020.1872.
Genomsnittligt meritvärde Kastanjeskolan, handlingsid: Fn 2020.1873.
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 maj 2020

Justerandes sign

Fn § 59 Dnr FN 2020/61

Informationsärende - Ordförandebeslut om tillfällig 
höjning av försörjningsstöd för familjer med 
gymnasieelever

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Protokollsanteckning
Linda Ekelund (V) antecknar till protokollet enligt bilaga, handlingsid: Fn 
2020.1871.

Ärendebeskrivning
I enlighet med kommunallagen 6 kap § 39 och familjenämndens 
delegeringsregler p.13.10 kan ordförande i nämnden fatta beslut i brådskande 
ärenden. 

Med anledning av att gymnasieundervisningen sker på distans och detta leder 
till att eleverna inte får lunch i skolan med följd att familjernas kostnader för 
mat ökar har förvaltningen utrett frågan. 

Det finns 496 gymnasieelever som är folkbokförda i Tomelilla kommun. Av 
dessa går 251 på gymnasiet i Ystad. Ystads kommun erbjuder 
gymnasieeleverna att hämta matpaket på skolan. För eleverna som bor i 
Tomelilla kommun finns det ingen rimlig möjlighet att åka till Ystad för att 
hämta ett matpaket eftersom lunchrasten endast är 40-60 min lång. 

Om samtliga hushåll med gymnasieelever som har försörjningsstöd skulle 
ansöka om tillfällig höjning så blir kostnaden 2 146 kr per dag. Det är 39 
skoldagar kvar efter påsklovet vilket skulle kunna resultera i en total kostnad 
för kommunen på ca 83 700 kr.

Med denna lösning stöttas de familjer som verkligen är i störst behov av 
hjälp.

Ekonomiska konsekvenser
Den ekonomiska konsekvensen kan maximalt bli 84.000 kr.
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 maj 2020

Justerandes sign

§ 59 forts.

Barnperspektivet
Kommunerna har ingen skyldighet att erbjuda gymnasieelever skollunch och 
det finns också många gymnasieelever som inte längre är barn, det vill säga 
har fyllt 18 år. Det är ändå viktigt att gymnasieelever kan äta en ordentlig 
lunch för att kunna följa fjärrundervisningen. Särskilt för de barn som är 16-
18 år och lever i familjer med mycket små ekonomiska marginaler är det 
viktigt med någon åtgärd.

Miljöperspektivet
Detta beslut har ingen direkt påverkan på miljön.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.  

Beslutsunderlag
Ordförandebeslut familjenämndens ordförande Christer Yrjas, handlingsid: 
Fn 2020.1255.  
_________  

Beslutet skickas till:
Socialchef Viweca Thoresson
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 maj 2020

Justerandes sign

Fn § 60 Dnr FN 2020/74

Tertialrapport 1 2020 för familjenämnden

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar lägga rapporten gällande uppföljning av första 
tertialet 2020 samt mål och aktivitetsuppföljningen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Barn och utbildningsverksamheten samt individ och familjeomsorgen har 
tagit fram en rapport för första tertialet 2020 samt en mål- och 
aktivitetsuppföljning. 

Barn och utbildning förväntas ha en ekonomi i balans till årsskiftet. 
Prognosen för gymnasiet är ett underskott motsvarande -1,8 mnkr. 
Anledningen är att det är fler gymnasieelever och kostnadsökningar som det 
inte varit fullt ut budgeterat för. Det prognostiserade överskottet centralt och 
överskottet som skolorna förväntas generera kommer balansera gymnasiets 
underskott. Det överskott som kommer att uppstå centralt beror på vakanta 
tjänster samt tjänstledighet och föräldraledighet. Förskolorna får statsbidrag 
"mindre barngrupper" och denna uppgår till 1,9 mnkr för vårterminen. 

Förskolorna räknar med att erhålla lika mycket i statsbidrag under hösten. 
Grundskolorna får ett annat statsbidrag "likvärdig skola" och beloppet 
uppgår till 5,7 mnkr för 2020. Grund- och förskolorna jobbar kontinuerligt 
med personalplanering och varje rektor gör en personalöversyn i samband 
med budgetplaneringen inför årets början. Det innebär att varje skola och 
förskola gjort en personalplanering för hösten som både tar hänsyn till årets 
och framtida ekonomiska läge.

Individ och familj prognostiserar ett underskott på -3,0 mnkr.
Verksamheten prognostiserar ett underskott för placeringar av barn och 
unga, försörjningsstöd och kommunal vuxenutbildning, med totalt -5,2 
mnkr. Dessa underskott kommer dock att balanseras till viss del av 
förväntade överskott i övriga verksamhetsdelar såsom vuxenplaceringar, 
arbetsmarknadsenheten och utredning.
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 maj 2020

Justerandes sign

§ 60 forts.

Individ och familj arbetar redan enligt en framtagen handlingsplan för att 
sänka placeringskostnaderna. Några placeringar har avslutats under våren och 
några planeras att avslutas fram till sommaren och ersättas med 
hemmaplanslösningar. Syftet är att minska dyra placeringar på institutioner, 
där kostnaden kan uppgå till allt från 5 000 kr till 14 000 kr per dygn, med 
bra insatser på hemmaplan.

Bedömningen är att försörjningsstödet kan komma att öka framöver med 
anledning av Covid -19. Utbetalning av försörjningsstöd har ett starkt 
samband med situationen på arbetsmarknaden och bedömningen är att 
Covid-19 fortsätter att ha negativa effekter på utvecklingen på 
arbetsmarknaden framöver. Under första tertialet ses också en ökning av 
antalet personer som erhåller försörjningsstöd pga. arbetslöshet eller 
minskade inkomster.

Redan nu finns fler vuxenstuderande än förväntat, vilket ger ett negativt 
resultat i förhållande till budget. Antal vuxenstuderande kan också komma att 
öka ytterligare med anledning av Covid-19 då allt fler som får det svårt på 
arbetsmarknaden väljer att studera.

Resultatet för helår kan komma att förbättras vid eventuellt tillkommande 
statsbidrag.

Ekonomiska konsekvenser
Se tjänsteskrivelsen i övrigt. 

Barnperspektivet
Resultatet för barn och utbildning samt individ och familj påverkar barn i 
allra högsta grad. 

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet påverkar miljön.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar lägga rapporten gällande uppföljning av första 
tertialet 2020 samt mål och aktivitetsuppföljningen till handlingarna.
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 maj 2020

Justerandes sign

§ 60 forts.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Fn 2020.1751.
Tertialrapport 1 år 2020 Tomelilla kommun familjenämnden, handlingsid: Fn 
2020.1752.
Mål och aktivitetsuppföljning FN 2020 tertial 1, handlingsid: Fn 2020.1753.
_________

    

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 maj 2020

Justerandes sign

Fn § 61 Dnr FN 2020/72

Uppföljning av intern kontroll familjenämnden första 
tertialet 2020

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar lägga uppföljning av intern kontroll tertial 1 2020 
till handlingarna och beslutar att den interna kontrollpunkten om nationella 
prov utgår eftersom alla nationella prov har ställts in på grund av covid-19.

Ärendebeskrivning
Denna rapport innehåller nämndens sammanfattande bedömning av 
uppföljningen av internkontrollplanen samt dokumentation av 
internkontrollplanens samtliga punkter, både direktåtgärder och 
granskningar. 

Individ och familj 
Arbetet med att kontrollera riskområden har startat upp under tertialen och 
visar på att förvaltningen arbetar aktivt för att minska riskerna. Följsamheten 
till rutinen för skyddsbedömning i våld i nära relationer har granskats i 5 
ärende och några avsteg har identifierats och direktåtgärder sätts in. 
Försörjningsstödet har ökat något p.g.a. arbetslöshet jämfört med förra 
tertialen men samtidigt minskat på grund av andra orsakskoder. 
Utredningstiden vid barnutredningar (max 4 mån) har förbättrats från 57 till 
68 % trots ett ökat inflöde av aktualiseringar. Nu används IHF metoden 
(individuellt hemmabaserat familjearbete) i två ärende och ett team har 
skapats i samverkan med BUP, Hab, LSS och skola och verkställs nu i två 
individuella ärende. Möjligheten för handläggaren att besluta om 
hemmaplanslösningar ökar därmed. Rutinen för hantering av synpunkter och 
klagomål har följts i samtliga nio klagomål. Identifierade brister 
dokumenteras i en handlingsplan och följs upp inom tre månader. 8 av 10 
handläggare känner sig osäkra på rapporteringsskyldigheten. Utbildningar har 
genomförts och från den 1 maj finns avvikelsehanteringen i 
verksamhetssystemet vilket underlättar hanteringen.  
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 maj 2020

Justerandes sign

§ 61 forts.

Barn- och utbildningsverksamheten
Kartläggning av de olika processerna, tilläggsbeloppens användning och 
ensamarbete på förskola/fritidshem har påbörjats. Brister har funnits i 
skolpliktsbevakningens rutiner och nya rutiner kommer att införas inför 
hösten. Punkten för hanteringen av nationella prov kommer inte att kunna 
genomföras i år då dessa är inställda på grund av Covid-19 situationen. 
Kartläggningen av processen kring volymberäkningar (barn- och elevantal) 
skjuts framåt i enlighet med beslut om att budgetprocessen försenats.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar lägga uppföljning av intern kontroll tertial 1 2020 
till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Fn 2020.1752.
Uppföljning Internkontroll FN tertial 1 2020, handlingsid: Fn 2020.1755.

    
Förslag till beslut under sammanträdet
Christer Yrjas (C) föreslår att familjenämnden ska besluta att den interna 
kontrollpunkten om nationella prov utgår eftersom alla nationella prov har 
ställts in på grund av covid-19.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att familjenämnden beslutar i 
enlighet med Christer Yrjas förslag.
_________

Beslutet skickas till:
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Socialchef Viweca Thoresson
Skolchef Johan Holmqvist
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 maj 2020

Justerandes sign

Fn § 62 Dnr FN 2020/23

Plan för kvalitetsuppföljning inom individ och familj 
tertial 1 2020

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar godkänna förvaltningens kvalitetsredovisning för 
första tertialet.

Ärendebeskrivning
Granskningen för första tertialen visar att det pågår ett arbete på de olika 
enheterna med revidering av arbetsrutiner som ett komplement till 
processerna i ledningssystemet. På så sätt blir det en systematik i 
kvalitetsarbetet och det blir tydligare för både medarbetare och chefer vad 
var och en behöver bidra med. 

Rutinen för synpunkter och klagomål är nu fullt implementerad. De nio (9) 
synpunkter som har kommit har registrerats, den klagande kontaktats och 
getts tillfälle att komplettera sina synpunkter och ev komma med förslag på 
förbättringsområde. 

Utredningen genomförs och varje steg i utredningen dokumenteras; 
kontakter, intervjuer, granskning av utredningar och journal. Den klagande 
får skriftlig återkoppling och i vissa ärende även muntlig.  Genomgång av vad 
som framkommit kommuniceras med chef och berörd arbetsgrupp och vid 
brister görs en handlingsplan upp gemensamt. 

Utredarnas upplevelse är att personer som klagat känner att de blir 
bekräftade av detta arbetssätt. Även om utredningen inte visar några 
påtagliga brister så skapar socialtjänstens beslut om omhändertagande och 
placeringar av barn mycket oro i barnens nätverk. Förutom föräldrar är det 
mor-och farföräldrar, syskon, jourhem och vänner som inkommit med 
klagomål. När det gäller barnens nätverk ställs socialtjänstens förmåga att 
kommunicera på sin spets då det gäller att ge stöd utan att lämna 
sekretessbelagda uppgifter. 
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 maj 2020

Justerandes sign

§ 62 forts.

Förutom mindre brister i dokumentation, tillgänglighet och kommunicering 
så lyfter utredningarna fram brister i skolgången för placerade barn, främst 
barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Arbete har påbörjats 
tillsammans med elevhälsa, skola och LSS för att ta fram lösningar för en 
fungerande skolgång. 

Personalen känner till sin skyldighet att rapportera negativa händelser men 8 
av 10 är osäkra på vad som ska rapporteras och var det ska rapporteras. Efter 
en försening är nu rapporteringsmodulen i verksamhetssystemet Treserva 
klar att använda vilket underlättar både rapportering och utredning.  Det 
behövs också löpande dialog mellan chef, medarbetare och kvalitetsansvariga 
för att öka lärandet hos alla medarbetare.

Av de ca 15 rapporter som utretts är en tredjedel kopplade till e-tjänsten för 
försörjningsstöd och förbättringsarbete pågår. En granskning av ärende som 
låg oavslutade hos barn och familj i systemet har också rapporterats i fem 
ärende och därefter kunnat avslutats. 

Ekonomiska konsekvenser
Redovisningen har inte medför några direkta ekonomiska konsekvenser. 

Barnperspektivet 
Barnets rätt är ett grundläggande krav och beaktas i allt kvalitetsarbetet.  

Miljöperspektivet 
Kvalitetsarbetet skapar en tydlighet för medarbetare vad som förväntas vilket 
leder till en mer hållbar social arbetsmiljö.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden godkänner förvaltningens kvalitetsredovisning för första 
tertialet. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kvalitetschef Christel Nilsson, handlingsid: Fn 2020.1756.
IFO presentation kvalitet tertial 1, handlingsid: Fn 2020.1757.
_________  

Beslutet skickas till:
Kvalitetschef Christel Nilsson  
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 maj 2020

Justerandes sign

Fn § 63 Dnr FN 2020/56

Svar på motion - Angående skolresa till 
koncentrations- och förintelselägret Auschwitz-
Birkenau

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att motionen ska anses 
vara besvarad.

Reservation
Per-Olof Örnsved (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande om bifall 
till motionen och tilläggsyrkandet att en kostnadsberäkning ska göras.

Ärendebeskrivning
Sverigedemokraterna har väckt frågan, som varit aktuell tidigare, om 
skolresor för högstadiet till Auschwitz-Birkenau genom motion. Syftet med 
resorna skulle vara att upplysa och påminna om de fruktansvärda brott mot 
mänskligheten som inträffade under förintelsen.

Skolan har utöver sitt kunskapsuppdrag ett bredare uppdrag. Skolan har ett 
tydligt värdegrundsuppdrag, vilket har som syfte att ge eleverna kunskaper 
om alla människors lika värde, grundläggande fri och rättigheter, frihet från 
diskriminering och ett demokratiskt förhållningssätt.

En studieresa till Auschwitz-Birkenau skulle kunna förenas med såväl skolans 
kunskapsuppdrag som det bredare värdegrundsuppdraget och utgöra ett 
värdefullt inslag. 

Rektor är ansvarig för hur skolan utformar sitt kunskaps-/och 
värdegrundsuppdrag och planerar detta i samråd med lärare och skolans 
övriga personal. Rektor har att tillse att utformningen följer av statliga 
styrdokument och kommunala målsättningar, dessa ger de yttre ramarna för 
skolans planering och genomförande. 
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 maj 2020

Justerandes sign

§ 63 forts.

Motionären föreslår förvisso att frågan om studieresor ska utredas avseende 
möjligheter och ekonomi men en sådan utredning, tillika med passusen om 
finansiering av en eventuell skolresa med medel från kommunstyrelsen, 
skulle kunna leda till ett implicit beslut om att studieresor ska genomföras. 
Utredningen skulle därför kunna leda till en alltför långt gående och 
detaljerad styrning av skolans inre arbete.  

Ekonomiska konsekvenser
Studieresor innebär en ökad kostnad. För studieresor till Auschwitz-Birkenau 
kan externa medel eftersökas vilket innebär en möjlig hel-alternativt 
delfinansiering.

Barnperspektivet
Utifrån barnperspektivet finns det såväl positiva som negativa aspekter. 
Positivt är möjligheten till ett mycket konkret inslag i kunskapande. En 
studieresa till Auschwitz-Birkenau innebär samtidigt en emotionellt mycket 
stark upplevelse vilken kan sätta djupa spår hos deltagarna. 

Miljöperspektivet
Resor med kommunikationsmedel innebär en ökad miljöpåverkan.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att motionen ska anses 
vara besvarad.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse skolchef Johan Holmqvist, handlingsid: Fn 2020.1761.

  
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 31/2020:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 66/2020: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning och därefter till familjenämnden för yttrande.
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 maj 2020

Justerandes sign

§ 63 forts.

Förslag till beslut under sammanträdet
Per-Olof Örnsved (SD) yrkar bifall till motionen med tillägget att en 
kostnadsberäkning ska göras innan behandlingen i kommunstyrelsen. 

Christer Yrjas (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att familjenämnden beslutar i 
enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Skolchef Johan Holmqvist
Balanslista/Patrik Månehall
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 maj 2020

Justerandes sign

Fn § 64 Dnr FN 2020/67

Föräldrars ersättningsskyldighet för placerade barn

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar ställa sig bakom förvaltningens förslag till riktlinjer 
med de redaktionella ändringar som påtalades på mötet.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har uppmärksammat att nämnden inte tidigare har tillämpat 
ersättningsskyldigheten för föräldrar till placerade barn. 

Utgångspunkten har varit ett antagande om att samtliga berörda beviljas 
försörjningsstöd och att förvaltningen därigenom inte får några externa 
intäkter. Förvaltningen för Stöd och omsorg föreslår att ersättning tas ut 
enligt regelverket. 

Den som är förälder till ett barn som är placerat på ett HVB-hem, 
familjehem eller liknande, är skyldig att bidra till kostnaden för placeringen. 
Det gäller både för placeringar enligt socialtjänstlagen (SoL) och enligt lagen 
om vård av unga (LVU). Ersättningsskyldigheten gäller oberoende om 
föräldern är vårdnadshavare för barnet eller inte. 

Regler för hur ersättningen ska räknas ut beskrivs i socialtjänst-förordningen 
6 kap § 2-4. Ersättningen beräknas på samma sätt som underhållsstödet. 
Riksdagen beslutar om nivån på underhållsstödet. För år 2020 är 
underhållsstödet 1 573 kronor per månad till barnet fyller 11 år och 2073 
kronor när barnet fyllt 15. Beräkningen ska göras för var och en av 
föräldrarna, även om de bor tillsammans. Föräldrarnas betalningsförmåga 
beräknas individuellt. Det belopp som var och en av föräldrarna ska bidra 
med får inte överstiga belopp motsvarande underhållsstödet. Föräldrarna ska 
få skriftligt beslut om vilket belopp de ska bidra med. 

Skatteverket ska på begäran lämna kommunen de inkomst- och 
förmögenhetsuppgifter som behövs för att fastställa en förälders del i 
kommunens kostnader enligt första stycket. Förordning (2010:1716).
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 maj 2020

Justerandes sign

§ 64 forts

Undantag gäller för de som har försörjningsstöd
Föräldrar som vid beräkningstillfället har försörjningsstöd från kommunen 
blir betalningsbefriade. Senast ett år efter att en beräkning om 
betalningsförmåga har gjorts kommer en ny beräkning att göras. Då inhämtas 
senaste taxeringsbeslut från Skattemyndigheten. 

Av 20 minderåriga barn i familjehem idag är det sex föräldrar som uppbär 
försörjningsstöd. På HVB/SIS är det åtta barn placerade varav tre föräldrar 
har försörjningsstöd.  

Ekonomiska konsekvenser 
Har beaktats då även föräldrar till placerade barn kommer att bidra till 
kommunens kostnader. 

Barnperspektivet 
Har beaktats genom förslaget då placerade barns föräldrar sörjer för sina 
barn i likhet med alla andra föräldrar. 

Miljöperspektivet 
Förslaget innebär ökad administration, möjligheten att använda robotisering 
ska utredas. 

Familjenämndens individ- och familjeutskotts förslag till 
familjenämnden
Familjenämndens individ- och familjeutskott beslutar ställa sig bakom 
förvaltningens förslag till riktlinjer – med de redaktionella ändringar som 
påtalades på mötet – och föreslå familjenämnden att anta dem.

Beslutsunderlag
Familjenämndens individ- och familjeutskott § 95, handlingsid: Fn 
2020.1819.
Riktlinjer för handläggning av föräldrars ersättning till kommunen för 
placerade barn 2020, handlingsid: Fn 2020.1765.
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 maj 2020

Justerandes sign

§ 64 forts.

Tidigare behandling
Familjenämndens individ- och familjeutskott § 95:
Familjenämndens individ- och familjeutskott beslutar ställa sig bakom 
förvaltningens förslag till riktlinjer – med de redaktionella ändringar som 
påtalades på mötet – och föreslå familjenämnden att anta dem.
_________

Beslutet skickas till:
Kvalitetschef Christel Nilsson
Socialchef Viweca Thoresson
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 maj 2020

Justerandes sign

Fn § 65 Dnr FN 2020/73

Ansökan till länsstyrelsen om tillgänglighet för samtal 
om våld i nära relationer

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar ställa sig bakom ansökan till länsstyrelsen om 
333 240 kr.

Ärendebeskrivning
Stöd och omsorg arbetar kontinuerligt med att öka tillgängligheten för våra 
kommuninnevånare i att kunna samtala om våld med de resurser som finns 
inom verksamheterna i kommunen. Verksamheten strävar också efter att 
ökar bredden av tillgänglighet genom att på ett snabbt, lätt och 
integritetsskyddande sätt finnas tillgänglig för våra kommuninvånare och 
anställda. 

Genom att öppna upp en chatt som finns tillgänglig dagtid på vardagar kan 
man som kommuninnevånare chatta med tjänstemän som är utbildade inom 
området våld i nära relationer. Chatten kan användas som ett direkt stöd till 
någon men även till att informera om var man kan få hjälp både inom 
kommunen och genom externa aktörer både som utsatt och förövare. 

Förutom målet att finnas tillgängliga i ytterligare ett forum uppnås också en 
samverkansvinst över verksamhetsgränserna då även kuratorer inom skolan, 
handläggare inom socialtjänst, öppenvård, LSS och äldreomsorg kommer att 
medverka vid bemanning av chatten. Förhoppningen är att på detta sätt även 
kunna uppmärksamma negativa trendbrott i ett tidigt skede och på så sätt 
snabbt kunna möta dessa utifrån ett preventivt stöd. 

De medel som söks för projektet kommer att finansiera en projektledare på 
50%. Målsättningen är att arbetssättet vid projektets slut ska vara fullt ut 
implementerat som en naturlig del i den ordinarie verksamheten. Beloppet 
som söks hos länsstyrelsen är 333 240 kr.
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 maj 2020

Justerandes sign

§ 65 forts.

Ekonomiska konsekvenser
333 240 kr ansöks hos länsstyrelsen, det ska finansiera en projektledare på 
50%. Målsättningen är att arbetssättet vid projektets slut ska vara fullt ut 
implementerat som en naturlig del i den ordinarie verksamheten.

Barnperspektivet
Att öka tillgängligheten för våra kommuninvånare att samtala om våld i nära 
relationer kan även vara bra för barn som förhoppningsvis kan få en bättre 
hemmiljö.  

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att förslaget påverkar miljön.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar ställa sig bakom ansökan till länsstyrelsen om 
333 240 kr. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse tf. enhetschef Daniel Nilsen, handlingsid: Fn 2020.1766.
_________

  
  

Beslutet skickas till:
Tf. enhetschef Daniel Nilsen
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 maj 2020

Justerandes sign

Fn § 66 Dnr FN 2020/1

Redovisning av anmälningsärenden fnifu 6 april 2020

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Placeringar av barn och unga mars 2020
Pojke Almaröd AB 57 660 kronor
Flicka Samskapa 151 900 kronor
Pojke Bokskogens Hem 136 927 kronor
Flicka SIS Långanäs 15 000 kronor

SIS Brättegården 409 200 kronor
Pojke SIS Ljungbacken 74 000 kronor

Nytida C4 HVB 65 058 kronor
Flicka Nytida Davsjö 144 057 kronor
Flicka Vittskövlegården 123 380 kronor
Pojke Vittskövlegården 123 380 kronor

Vuxenplacering
Man Kvarngården tre-o 96 534 kronor

Statistik fattade beslut, december 2019 – mars 2020 Barn och familj
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 maj 2020

Justerandes sign

§ 66 forts.

Beslut december januari februari Mars
Startade utred.              8                6            8         10
Avslutade utred. Med 
insats

             2                2            9           5

Avslutade utred. 
Utan insats

             3           0            4           1

Förlängd utred. Tid 
11:2

             0           2            1           1

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

            8            3            2           5

Vård enligt LVU             0            0            3           2
Avslag om vård LVU             0            0            0           0

Vård enligt LVU 
upphör

            0            0            0           0

Placering i jour-
/famhem SoL

            1            0            0           0

Placering i 
akuthem/HVB SoL

            0            1            0           0

Placering i 
stödboende/utsluss

            0            0            0           2

Placering i jour-
/famhem LVU

            0            0            0           1

Placering i 
akuthem/HVB LVU

            1            1            0           3

Placering SIS LVU             0            0            0           0
Beviljat strukturerad 
öppenvård

            1            4            4          17

Statistik ensamkommande barn mars 2020
En ungdom har flyttat ut från utslusslägenhet och återförenats med sin familj 
under mars månad. Se bilaga.
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 maj 2020

Justerandes sign

§ 66 forts.

Domar och beslut, mars 2020
Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad 6 mars 2020. Mål nr. 
15273-19.
Handlingsid: Fn 2020.854
Dom meddelad angående överklagat beslut av bistånd enligt socialtjänstlagen. 
Förvaltningsrätten bifaller överklagandena delvis och beslutar att klagande 
har rätt till ytterligare 39 kronor i bistånd för perioden 16 december 2019 – 
15 januari 2020. 
Förvaltningsrätten avslår överklagandena i övrigt.

Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad 19 mars 2020. Mål nr. 
11608-19.
Handlingsid: Fn 2020.1033
Dom meddelad angående bistånd enligt socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten 
avslår överklagandet.

Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad 20 mars 2020. Mål nr. 
2009-20.
Handlingsid: Fn 2020.1084
Dom meddelad angående beredande av vård enligt lag med särskilda 
bestämmelser om vård av unga, LVU.
Förvaltningsrätten bifaller Familjenämnden i Tomelilla kommuns ansökan 
och beslutar om vård med stöd av 1 § andra stycket och 2 § LVU. Domen 
gäller omedelbart i denna del. 

Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad 20 mars 2020. Mål nr. 
1902-20. 
Handlingsid: Fn 2020.1085
Dom meddelad angående beredande av vård enligt lag med särskilda 
bestämmelser om vård av unga, LVU.
Förvaltningsrätten bifaller Familjenämnden i Tomelilla kommuns ansökan 
och beslutar att vård ska beredas med stöd av 1 § andra stycket och 2 § LVU. 
Domen gäller omedelbart i denna del. 

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
Familjenämndens individ- och familjeutskott § 67/2020, handlingsid: Fn 
2020.1686.
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 maj 2020

Justerandes sign

§ 66 forts.

Tidigare behandling
Familjenämndens individ- och familjeutskott § 67/2020:
Familjenämndens individ- och familjeutskott beslutar lägga informationen till 
handlingarna.
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 maj 2020

Justerandes sign

Fn § 67 Dnr FN 2020/1

Redovisning av anmälningsärenden fnifu 4 maj 2020

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Placeringar av barn och unga april 2020

Kön                     Plats                    Kostnad/månad  Placeringsstart
Pojke Almaröd       55 800: - 2018-05-01
Flicka Samskapa     147 000: - 2020-01-20
Pojke Bokskogens 

HVB
SIS 
Ungdomshem 
Hässleholm

      92 570: -

      75 000: -

2019-09-19

2020-04-21

Flicka SIS 
Brättegården

     303 600: - 2020-02-29 – 
2020-04-24

Pojke Nytida Davsjö 
C4

     135 410: - 2020-03-18

Flicka Nytida Davsjö 
Möllagården
Nytida Davsjö 
Teckomatorp

     135 000: -
2019-11-21 – 
2020-04-01
2020-04-02

Pojke Vittskövlegård      119 400: - 2020-01-15

Vuxen
Man Kvarngården 

Tre-O
         3 114: - 2019-10-16 – 

2020-04-01
            

Statistik fattade beslut, januari 2020 – april 2020 Barn och familj
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 maj 2020

Justerandes sign

§ 67 forts.

Beslut januari februari mars april
Startade utred.              6                8       10     5
Avslutade utred. Med 
insats

             2                9         5      1

Avslutade utred. 
Utan insats

             0           4          1       2

Förlängd utred. Tid 
11:2

             2           1          1        0

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

             3           2           5         0

Vård enligt LVU             0            3            2          0
Avslag om vård LVU             0            0            0          0
Vård enligt LVU 
upphör

            0            0            0           0

Placering i jour-
/famhem SoL

            0            0            0           0

Placering i 
akuthem/HVB SoL

            1            0            0           0

Placering i 
stödboende/utsluss

            0            0            2           0

Placering i jour-
/famhem LVU

            0            0            1           0

Placering i 
akuthem/HVB LVU

            1            0            3           0

Placering SIS LVU             0            0            0           0
Beviljat strukturerad 
öppenvård

            4            4           17           5

Statistik ensamkommande barn april 2020
Inga förändringar. Se bilaga.

Domar och beslut, mars och april 2020
Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad 16 mars 2020. Mål nr. 
1923-20.
Handlingsid: Fn 2020.991
Dom meddelad angående överklagat beslut om bistånd enligt 
socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten bifaller överklagandet, vilket berättigar 
till ekonomiskt bistånd för februari 2020. 
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 maj 2020

Justerandes sign

§ 67 forts.

Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad 21 januari 2020. Mål nr. 
13099-19.
Handlingsid: Fn 2020.835
Dom meddelad överklagat beslut angående bistånd enligt socialtjänstlagen. 
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Domslut från Ystad Tingsrätt meddelad 2 mars 2020. Mål nr. B 1574-19.
Handlingsid: Fn 2020.849
Dom meddelad angående brott, övergrepp i rättssak. Påföljd ungdomstjänst 
30 timmar.

Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad 4 mars 2020. Mål nr. 
13740-19. 
Handlingsid: Fn 2020.816
Dom meddelad angående beredande av vård enligt lag med särskilda 
bestämmelser om vård av unga, LVU.
Förvaltningsrätten bifaller Familjenämnden i Tomelilla kommuns ansökan 
och beslutar att vård ska beredas med stöd av 1 §  och 2 § LVU. 

Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad 28 februari 2020. Mål nr. 
1490-20.
Handlingsid: Fn 2020.744
Dom meddelad angående överklagat beslut enligt lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU). Förvaltningsrätten avvisar yrkandet 
om att ge nämnden i uppdrag att göra en umgängesplanering. 

Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad 14 februari 2020. Mål 
689-20.
Handlingsid: Fn 2020.564
Dom meddelad angående överklagat beslut enligt lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU), fråga om avskrivning. 
Förvaltningsrätten skriver av målet från vidare handläggning. 

Domslut från Kammarrätten i Göteborg meddelad 15 april 2020. Mål nr. 
2278-20.
Handlingsid: Fn 2020.1356
Dom meddelad angående överklagat avgörande av Förvaltningsrätten i 
Malmös dom den 20 mars 2020 i mål nr. 1902-20, beredande av vård av 
unga; nu fråga om inhibition. Kammarrätten avslår yrkandet om inhibition. 
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 maj 2020

Justerandes sign

§ 67 forts.

Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad 14 april 2020. Mål nr. 
10830-19. 
Handlingsid: Fn 2020.1349
Dom meddelad angående överklagat beslut i Familjenämnden i  Tomelilla 
kommun den 26 augusti 2019 gällande bistånd enligt socialtjänstlagen. 
Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad 8 april 2020. Mål nr. 
3126-20.
Handlingsid: Fn 2020.1321
Dom meddelad angående överklagat beslut i Familjenämnden i Tomelilla 
kommun 25 februari 2020 gällande bistånd enligt socialtjänstlagen. 
Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad 1 april 2020. Mål nr. 
2939-20.
Handlingsid: Fn 2020.1226
Dom meddelad angående överklagat beslut i Familjenämnden i Tomelilla 
kommun 13 respektive 28 februari 2020 gällande bistånd enligt 
socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad 31 mars 2020. Mål nr. 
1195-20. 
Handlingsid: Fn 2020.1227
Dom meddelad angående överklagat beslut i Familjenämnden i Tomelilla 
kommun 21 januari 2020 gällande bistånd enligt socialtjänstlagen. 
Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
Familjenämndens individ- och familjeutskott § 93/2020, handlingsid: Fn 
2020.1817.  

Tidigare behandling
Familjenämndens individ- och familjeutskott § 93/2020:
Familjenämndens individ- och familjeutskott beslutar lägga informationen till 
handlingarna.
_________
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