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TOMELILLA KOMMUN
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
18 december 2020

Justerandes sign

Övriga närvarande:

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

Tjänstemän
Camilla Andersson, socialchef
Johan Holmqvist, skolchef
Ulrika Ahrlin, bitr. skolchef
Fredrik Höglund, enhetschef barn- och elevhälsan, på distans
Liselotte Skoglund, HR-strateg, på distans
Thomas Lindberg, kommunsekreterare

Ärenden vid dagens sammanträde med Familjenämnden

§ 113 Ändringar i föredragningslistan 
§ 114 Dialoger och informationsärenden
§ 115 Överflyttning av vårdnad enligt 6 kap 8 § 2 st SoL och 6 kap 8 § FB
§ 116 Nulägeskarta IFO
§ 117 Anmälan till huvudman, kränkande behandling 2020
§ 118 Yttrande likvärdig skola Tomelilla
§ 119 Barn- och elevresurs (skolpeng) 2021
§ 120 Uppföljning av privata utförare
§ 121 Antal barn per tjänst i förskola
§ 122 Familjecentral
§ 123 Intern kontrollplan Familjenämnden 2021
§ 124 Familjenämndens sammanträdestider 2021
§ 125 Redovisning av anmälningsärenden 2020
§ 126 Redovisning av anmälningsärenden - Fnifu oktober 2020
§ 127 Redovisning av anmälningsärenden - Fnifu november 2020
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
18 december 2020

Justerandes sign

Fn § 113     

Ändringar i föredragningslistan

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar om följande ändring i föredragningslistan:

Beslutsärende nr. 6 ”Genomströmning på gymnasiet – examen inom tre år” 
utgår. 
 
 
________
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
18 december 2020

Justerandes sign

Fn § 114 Dnr FN 2020/2

Dialoger och informationsärenden

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Skolchef Johan Holmqvist och biträdande skolchef Ulrika Ahrlin informerar 
om utbildningsverksamheten och uppger:

 Barnen som tidigare flyttat till Kenya och blivit utskrivna från 
skolplikten kommer förmodligen tillbaka till Tomelilla. Några barn 
har flyttat till Turkiet och kommer bli utskrivna från skolplikt i 
Sverige. Ärende kommer troligen upp till nämnden i januari. Några 
barn har flyttat till Polen. I dessa fall finns bra underlag från 
föräldrarna och ärende om att fullgöra skolplikten på annat sätt 
kommer att skrivas fram till nämnden i januari. De ärenden gällande 
stor frånvaro och som överklagats till kammarrätten har inte beviljats 
prövningstillstånd. Förvaltningen kommer att gå vidare med 
vitesföreläggande.

 Det föreligger en ökad spridning av Covid-19. När fall upptäcks 
meddelas föräldrar och personal. Alla skolor har bekräftade fall och 
senast var det Brösarps skola. Det har varit svårt personalmässigt på 
Lindesborgsskolan och Byavångsskolan men har återgått till i stort 
sett normalt läge. Det pågår dialog med facket avseende 
skyddsutrustning. Friska barn med smitta i hushållet ska stanna 
hemma. Handlingsplaner och rutiner har uppdaterats. 

 Kommunen har tillsynsansvar för fristående förskolor. Cirka hälften 
av barnen i fristående förskolor. Tillsynsunderlag kommer att skickas 
ut januari. Tillsynsbesök kommer inte att göras i nuläget p.g.a. 
smittspridningen. Kanske senare i vår om underlaget gör det 
nödvändigt. Vårdnadshavare får vara med och ha synpunkter genom 
enkäter. Kontrollerar alltid ägarförhållanden och kompetens - 
pedagogik, ekonomi och arbetsmiljö. Kommer till politiken i mars-
april.

 Rapport – Avgiftsfri skola har lyfts i rektorsgruppen och även i 
Losam. Kommer mer information på nämnden i januari.
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
18 december 2020

Justerandes sign

§ 114 forts.

 Lärarförbundets ranking ändrades radikalt för tre år sedan. Tittar på 
resultat men hänsyn till förväntat utfall. Socioekonomiskta läget. Kan 
ej tävla men jämföra sig med andra kommuner. Största bristen i 
rapporten är en eftersläpning på 2 år. Skolchefen redogör för 
lärarförbundets rankning som visar Tomelillas ranking jämfört med 
andra kommuner. Tomelilla ligger på samma nivå som senaste 
rankingen. 

 Ny tidpunkt för måldag bestäms till den 29 januari, kl. 13-16 och 
kommer att vara helt digital.

Socialchef Camilla Andersson informerar om individ- och 
familjeverksamheten och uppger:

 De medarbetare som kan jobbar hemifrån. Arbetssituationen följs 
upp. De flesta gruppaktiviteter har ställts in men körs digitalt i de fall 
det fungerar.

 Verksamheten rekryterar tre tjänster på barn och familj.
 Verksamheten har haft två Lex Sarah-ärenden under hösten varav ett 

har skickats till IVO

Familjenämndens ekonomiska situation redovisas.

Familjenämnden informeras om förvaltningens årshjul 2021.

Uppdragen till familjenämnden från kommunfullmäktige, Kf § 144/2020, 
redovisas.

Enhetschef Fredrik Höglund informerar om barn- och elevhälsan.

HR – strateg Liselotte Skoglund informerar om systematiskt 
arbetsmiljöarbete.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare Thomas Lindberg, handlingsid: Fn 
2020.3988.
Ekonomisk uppföljning, oktober 2020, handlingsid: Fn 2020.3743.
Ekonomisk uppföljning, november 2020, handlingsid: Fn 2020.3919.
Årshjul 2021 Familjenämnden, handlingsid: Fn 2020.3944.
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
18 december 2020

Justerandes sign

Fn § 115      

Överflyttning av vårdnad enligt 6 kap 8 § 2 st SoL och 6 
kap 8 § FB

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar ställa sig bakom individ- och familjeutskottets 
förslag till beslut, Fnifu § 181/2020, handlingsid: FN 2020.3602

Ärendebeskrivning
Familjenämndens individ- och familjeutskott beslutade i Fnifu § 181/2020 
om förslag till beslut i ärende angående vårdnadsöverflyttning.
   
Beslutsunderlag
Fnifu § 181/2020, handlingsid: FN 2020.3602
Utredning, handlingsid: FN 2020.3511
 
_________

Beslutet skickas till:
Familjerättssekreterare Elwy Norreby
Tingsrätten
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
18 december 2020

Justerandes sign

Fn § 116 Dnr FN 2020/125

Nulägeskarta IFO

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Individ- och familjeverksamheten presenterar nulägeskarta för målprocessen 
2022 enligt bilaga, handlingsid Fn 2020.3768 med följande huvudpunkter.

 Nämndens uppdrag
 Nämndens mål och specifika uppdrag
 Vår samlade analys av nämndens nuläge
 Behoven hos de vi finns till för
 Verksamhetens resultat - nyckeltal/data
 Verksamhetens största utmaningar
 Trender och dess konsekvenser

Familjenämndens individ- och familjeutskotts förslag till beslut
Familjenämndens individ- och familjeutskott beslutar föreslå familjenämnden 
att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
Fnifu § 203/2020, handlingsid: Fn 2020.3925. 
Nulägeskarta, handlingsid: Fn 2020.3768.

Tidigare behandling
Fnifu § 203/2020

_________
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
18 december 2020

Justerandes sign

Fn § 117 Dnr FN 2020/10

Anmälan till huvudman, kränkande behandling 2020

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar att lägga sammanställningen till handlingarna.

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

1 augusti – 10 
december

Flickor Pojkar

Byavångsskolan 2 4
Lindesborgsskola
n

2 6

Smedstorps skola 0 3
Odenslundsskola
n

0 1

Brösarps skola 1 0
Kastanjeskolan 3 3
Förskolor 0 1
Summa 8 18

Skolinspektionsärende
Lindesborgsskolan, nu Kastanjeskolan 2020:3733 samt 2020:7985 Rätt till 
stödinsatser (avslutat efter redovisning av åtgärder) 2020:5409 Klagomål 
gällande diskriminering och samarbete och information mellan skola och 
hem samt personals frånvaro (avslutat efter utredning)
Kastanjeskolan 2020:3407, Rätt till stödinsatser och rätt till utbildning 
(pågående)
Lindesborgssskolan 2020:1827 samt 2020:7277 Rätt till stöd (avslutat efter 
vidtagna åtgärder)
Smedstorps skola 2020:5707 Klagomål gällande tillsynsansvar, personals 
bemötande, disciplinära åtgärder samt information och samarbete mellan 
skola och hem (avslutat efter redovisning) Kränkande behandling (pågående)
Kammarrätten
Fullgörande av skolplikt FN 2020:43 Kammarrätten beviljar ej 
prövningstillstånd.
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
18 december 2020

Justerandes sign

§ 117 forts.

Fullgörande av skolplikt FN 2020:44 Kammarrätten beviljar ej 
prövningstillstånd

Ekonomiska konsekvenser
Ej tillämpligt

Barnperspektivet
att skolan och förskolan följer de lagar och regler som finns är mycket viktigt 
för att elever och barn ska få den utbildning som de har rätt till.

Miljöperspektivet
Ej tillämpligt

Uppföljning
Följs upp kontinuerligt.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar att lägga sammanställningen till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Ulrika Ahrlin biträdande skolchef, 2020-12-10
 
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
18 december 2020

Justerandes sign

Fn § 118 Dnr FN 2020/113

Yttrande likvärdig skola Tomelilla

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag 
till yttrande i ärendebeskrivningen

Ärendebeskrivning
I revisionsplanen för 2020 beslutades om en granskning avseende 
förutsättningar för likvärdig skola i Tomelilla kommun. Granskningen 
avgränsades till att gälla grundskolan. För granskningens genomförande 
anlitades revisionsfirman KPMG. Revisionens genomfördes genom 
dokumentstudier och intervjuer med utvalda grupper vilka var, 
familjenämndens presidium, utvalda rektorer inom grundskolan, skolchef, 
personal från elevhälsan samt personal från samtliga skolor (i huvudsak 
lärare). Grupperna intervjuades var för sig. Granskningsrapporten sändes för 
faktagranskning till skolchefen, därefter har den fastställts av revisionen. 

Inledningsvis konstaterar revisionen att skolenheterna huvudsakligen har 
förutsättning att erbjuda likvärdig utbildning men lämnade 
revisionspåpekande om områdena nedan;

- Kostnadsredovisning
- Systematiskt kvalitetsarbete
- Uppföljning av särskilt stöd – och då särskilt elever med omfattande behov 

av särskilt stöd
- Kompetensförsörjning

Då granskningen omfattar familjenämndens styrning/kontroll gällande 
likvärdigheten i skolväsendet (grundskolan) så ska 
granskningskritiken/identifierade områden för utveckling kopplas till 
familjenämndens arbete, styrning och uppföljning.

Granskningen som genomförts gällande likvärdigheten i Tomelilla kommuns 
grundskola kan delas upp i 4 huvuddelar; resursfördelning, elevhälsa/särskilt 
stöd, systematiska kvalitetsarbetet (där kompetensförsörjning kan vara en del) 
samt modersmål/studiehandledning och svenska som andra språk (SvA)

10



TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
18 december 2020

Justerandes sign

§ 118 forts.

Förslag till yttrande
Text markerat med kursiv stil svarar mot de påpekande som revisionen 
fastställt. Revisionspåpekandet kommer inom parenteser () i fet stil direkt 
före den kursiva texten.

Resursfördelning
Familjenämnden har under läsåret 2019/2020 beslutat om en uppföljning 
och utredning kring socioekonomisk omfördelning. Nämndens beställning av 
den socioekonomiska utredningen har en direkt koppling till likvärdig 
grundskola och ligger till grund för att öka enheternas möjlighet att arbeta 
kompensatoriskt, dvs utjämna olika uppväxtvillkor. Den socioekonomiska 
omfördelning som genomförs av familjenämnden svarar väl mot det lagkrav 
som följer av 2 kap 8 b § skollagen, dvs att resurser fördelas med hänsyn till 
barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. Bakomliggande 
faktorer för nämndens omfördelning följer av faktorer kopplade till 
föräldrars utbildningsnivå och migration. Faktorer som har en stark koppling 
till skolresultat. Familjenämnden ska samtidigt, i sin resursfördelning, skapa 
möjligheter för hög måluppfyllelse hos sina mindre skolenheter i kommunen, 
dvs det ska finnas tillräckligt med resurser även efter en socioekonomisk 
omfördelning. 

(-Revisionspåpekande gällande kostnadsredovisningen)
 
Revisionen har kommit med påpekande avseende redovisningen per kostnadsslag. Det kan 
konstateras att vi har ett bekymmersamt läge från och med höstterminen 2020 med 
begränsad möjlighet att läsa ut statistik från nationella data som inrapporterats av 
kommuner och huvudmän. Detta är en följd av statistikmyndigheternas förändrade praxis. 
I den senast tillgängliga statistiken avseende kostnader (hösten 2018) kan vi se två 
kostnadsposter som avviker för Tomelillas del, kostnad för elevhälsa respektive övriga 
kostnader. Elevhälsokostnaden 2018 är betydligt lägre än tidigare år och kostnaden, 
övriga kostnader, betydligt högre. Sett till elevhälsans bemanning/organisation avspeglar 
inte kostnadsredovisningen de faktiska kostnaderna 2018, högst sannolikt har detta med 
den organisatoriska övergång som skedde under 2018 för elevhälsan. Elevhälsan kom att 
inordnas under Barn-och utbildning 2018 i stället för som tidigare, under Individ-och 
familj. Kostnadsfördelningen har sannolikt skett med eftersläpning och skapat missvisande 
redovisning. Sannolikt kom delar av elevhälsans kostnader att redovisas under övriga 
kostnader, vilka var betydligt högre under 2018 än vad fallet varit tidigare. Tomelillas 
redovisade kostnader kan till synes vara varierande över åren, vilket i de allra flesta fall 
stämmer väl överens med nedlagda kostnader (undantaget elevhälsan 2018). Så som 
varande en liten kommun så skapar satsningar tydliga genomslag enstaka år, kostnader 
för lärverktyg är ett tydligt exempel. I takt med införskaffande av datorer/i-pads med 
rullande införande ser vi ”tre-åriga toppar”, vilket återspeglar större inköp vart tredje år. 
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
18 december 2020

Justerandes sign

§ 118 forts.

Vi arbetar kontinuerligt för att redovisningen ska bli rätt så att rätt jämförelsematerial 
finns. För familjenämndens räkning innebär dock nämndens beslut om barn-och elevresurs 
(skolpeng med underliggande material) ett minst lika viktigt beslutsunderlag som 
redovisade kostnader. 

Elevhälsa och särskilt stöd
Elevhälsan i Tomelilla kommun är centralt organiserad vilket är vanligt för en 
kommun av Tomelillas storlek. En centralt organiserad elevhälsa är en garant 
för likvärdig tillgång till elevhälsa. Skolenheterna var för sig skulle i en 
kommun med Tomelillas skolstruktur inte kunna upprätthålla tillräckligt 
underlag för att ha förutsättningar att driva ett fullödigt elevhälsoarbete. 
Elevhälsan i Tomelilla är personellt mer omfattande i en jämförelse med 
kringliggande kommuner och har hög kompetens. Elevhälsans personal och 
de olika professionerna har sin huvudsakliga arbetsplats ute på skolenheterna 
och är organiserad i elevhälsoteam på varje skola. Utöver specifik 
elevhälsopersonal så finns det även specialpedagoger inom elevhälsan som 
arbetar med olika uppdrag och inriktningar som ett led i att öka 
måluppfyllelsen för alla våra elever och då särskilt för elever i omfattande 
behov av särskilt stöd. Elevhälsan har under 2020 som ett led i 
familjenämndens beslut om intern kontroll särskilt följt upp beslut kring 
tilläggsbelopp (fristående skolor) /tilläggsresurs (kommunala skolor).
Rapporten om och i vilken omfattning beslut fattats kring 
tilläggsbelopp/tilläggsresurs har varit uppe för beslut i familjenämnden i 
september, vilket gör att detta arbete och denna rapport inte ingått i 
föreliggande revision. 

(- Revisionspåpekandet gällande uppföljning av stödinsatser och då 
särskilt elever med ett omfattande stödbehov)

Vår bedömning att uppföljningen av tilläggsbelopp, vilken ingå i familjenämndens interna 
kontroll, med de planerade förbättringar/fördjupningar denna ska genomgå inför 2021 
kommer att möta de påpekande som framkommit avseende uppföljningen av elever med 
omfattande stödbehov.  

Systematiskt kvalitetsarbete
Under läsåret 2019/2020 har det skett ett omtag av familjenämndens 
systematiska kvalitetsarbete. Tomelilla kommuns förändrade 
styrningssystem/styrningsfilosofi mot tillitsbaserad styrning med införande 
av nytt systemstöd, Hypergene, har även innefattat förändrad 
kvalitetsuppföljning. Den nya modellen används fullt ut från och med hösten
 2020 och modellen som sådan fanns inte med i det underlag som tillsändes 
revisionen.
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
18 december 2020

Justerandes sign

§ 118 forts.

(- Revisionspåpekande gällande systematiskt kvalitetsarbete)

I korthet innebär det reviderade systematiska kvalitetsarbetet;

Att var skolenhet genomför fyra kvalitetsdialoger under året tillsammans med 
förvaltningen. Nedan är fastställda teman för dialogerna, vilka följer av nationella mål, 
riktlinjer och rutiner; 

Normer och värden 
Kunskap, utveckling och lärande 
Ansvar och inflytande 
Samverkan mellan förskola/skola och hem 
Övergång och samverkan 
Skolan, omvärlden och utbildningsval 
Betyg och bedömning 
Rektors ansvar

I dialogen dokumenteras iakttagelser och analys. Samtliga teman i kvalitetsdialogen 
återrapporteras till familjenämnden fyra gånger per år. Utöver kvalitetsdialogerna träffas 
samtliga enheter ett par gånger per år för utökad kvalitetsdialog och resultatanalys. 
Underlaget från kvalitetsdialogerna, resultat och resultatanalys, personalnyckeltal 
(behörighet exempelvis) mm, utgör i sin tur den nulägeskarta som familjenämnden tar del 
av varje höst. Nulägeskartan är i sin tur underlag för en nulägesanalys vilken utgör grund 
för nämndens målarbete och är ett underlag för prioriterade satsningar. I november 2020 
(framskjutet till februarinämnden p.g.a. Corona) kommer familjenämnden för första 
gången att arbeta i enlighet med ovan, då nulägeskartan, vilken varit uppe i 
oktobernämnden 2020, kommer att användas i den beslutade dialogen mellan samtliga 
skolledare och familjenämnden som äger rum då. Dialogen och nulägesanalysen som äger 
rum är en viktig beståndsdel i det systematiska kvalitetsarbetet för familjenämnden, 
förvaltningen och de enskilda skolorna/förskolorna. 

(- Revisionspåpekandet avseende nämndens kunskap om 
kompetensförsörjning)

Kompetensförsörjningen är en kritisk faktor för alla huvudmän i alla regioner/kommuner 
och hos fristående huvudmän, Tomelilla är inget undantag.
Tomelilla kommun är organiserad i en gemensam förvaltning och kommunstyrelsen är 
anställande nämnd. Facknämnderna har därigenom inte ansvar som anställande nämnd 
eller är arbetsgivarrepresentanter. Ett brett utvecklingsarbete och omtag har pågått sedan 
2018 gällande Tomelilla som attraktiv arbetsgivare. Ny medarbetarpolicy/ledarpolicy är 
framtagen och implementeras. Nya och förbättrade arbetssätt är införda för att tillse att 
Tomelilla kommun kan rekrytera samt behålla skickliga medarbetare. En rekryterings- 
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
18 december 2020

Justerandes sign

§ 118 forts.

och bemanningsenehet har skapats, vilken ska arbeta med såväl kortsiktig införskaffning 
av vikarier som strategiskt arbete med kompetensförsörjning. Trots att familjenämnden 
inte har det formella ansvaret som rekryterande nämnd kommer personalnyckeltal att 
lyftas i nämndens ovan beskrivna kvalitetsarbete. I verksamhetsdialogerna som sker 
regelbundet över året ingår alltid, utöver de nationella målen, en avstämning av 
personalläge och ekonomi.  

Modersmål, studiehandledning och svenska som andra språk    
Revisionen bedömer att organisering, tillgång och arbete med modersmål 
samt studiehandledning fungerar väl. Revisonen lyfter inte i sin 
sammanfattade bedömning och rekommendationer några aspekter gällande 
modersmål, studiehandledning och svenska som andra språk. I den löpande 
delen av rapporten, kapitel 3.2.3 ”Svenska som andraspråk” samt kapitel 
3.2.4 ”Bedömning” framförs frågetecken kring undervisningen i svenska som 
andraspråk och då främst avseende undervisningen på låg-och 
mellanstadium. Familjenämnden kommer att fördjupat undersöka hur 
svenska som andraspråksundervisningen är organiserad på låg-/mellanstadiet.

Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till 
familjenämnden 
Familjenämnden beslutar avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag 
till yttrande i ärendebeskrivningen.

Beslutsunderlag
Fnuu § 40/2020, handlingsid: Fn 2020.3941
Revisorerna § 47/2020, handlingsid: Fn 2020.3479.
GR - likvärdig skola Tomelilla, faktagranskad, handlingsid: Fn 2020.3478.
Missiv likvärdig skola Tomelilla, handlingsid: Fn 2020.3477.

Tidigare behandling
 Fnuu § 40/2020
_________

Beslutet skickas till:

Revisionen
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
18 december 2020

Justerandes sign

Fn § 119 Dnr FN 2020/123

Barn- och elevresurs (skolpeng) 2021

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar skolpeng för de olika verksamheterna enligt 
föreslagna belopp, handlingsid: Fn 2020.3816. 

Familjenämnden beslutar bibehålla samma socioekonomiska omfördelning 
2021 som för innevarande skolpeng (2020).

Familjenämnden beslutar om ersättning till fristående gymnasieskolor enligt 
riksprislistan, handlingsid: Fn 2020.3817.

Reservation
Linda Ekelund (V) och Anders Throbäck (S) reserverar sig mot beslutet för 
eget yrkande enligt bilaga, handlingsid: Fn 2020.4044.

Ärendebeskrivning
Familjenämnden har att fatta beslut om barn- och elevresurs (skolpeng) inför 
kalenderåret 2021. Beslutet ska fattas på nämndens decembermöte. 

Skolpeng beslutas separat för vardera skolformen, från förskola till och med 
gymnasieskola. Skolpengen fastställs till ett grundbelopp per barn/elev, med 
ett antal kostnadsposter vilka följer av skollagen. Beloppen som fastställs 
följer i sin tur av den budgetram familjenämnden tilldelats för barn-och 
utbildningsverksamheten. Utöver att fastställa grundbeloppet ska nämnden 
fatta beslut om eventuella omfördelningar, exempelvis socioekonomisk 
omfördelning. 

Under hösten 2019, vid familjenämndens sammanträden i oktober och 
november har en genomgång av skolpengens struktur och framräkning 
redovisats samt vilka principer som ska följas vid framräknandet av 
skolpengen. Vidare har den socioekonomiska omfördelningen belysts. 

För gymnasieskolan föreslås att skolpengen motsvarar riksprislistan. Detta 
gäller inte för kommunala skolor i Skåne där priset fastställs av respektive 
anordnare enligt gällande samverkansavtal.
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
18 december 2020

Justerandes sign

§  119 forts

Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till 
familjenämnden
Familjenämnden beslutar skolpeng för de olika verksamheterna enligt 
föreslagna belopp, handlingsid: Fn 2020.3816 och Fn 2020.3817.

Familjenämnden föreslås att inte ändra den socioekonomiska 
omfördelningen, utan bibehålla samma socioekonomiska omfördelning som 
för innevarande skolpeng (2020).

Beslutsunderlag
Familjenämndens utbildningsutskott § 38/2020, handlingsid: Fn 2020.3939.
Budget och skolpeng 2021 Familjenämnden BoU, handlingsid: Fn 2020.3816.
Riksprislista för ersättning till fristående skolor, handlingsid: Fn 2020.3817.

Tidigare behandling
Familjenämndens utbildningsutskott § 38/2020:
Familjenämnden beslutar skolpeng för de olika verksamheterna enligt 
föreslagna belopp, handlingsid: Fn 2020.3816 och Fn 2020.3817. 

Familjenämnden föreslås att inte ändra den socioekonomiska 
omfördelningen, utan bibehålla samma socioekonomiska omfördelning som 
för innevarande skolpeng (2020).

Förslag på beslut under sammanträdet
Per-Olof Örnsved (SD) föreslår att familjenämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag.

Linda Ekelund (V) och Anders Throbäck (S) föreslår att familjenämnden 
beslutar om att höja den socioekonomiska omfördelningen från 5,7 
miljoner kronor till 10 miljoner kronor samt att den miljon kronor som 
Alliansen lagt som särskild satsning till grundskolan i budget 2021 ska 
läggas på skolpengen.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordföranden att familjenämnden beslutar 
enligt Per-Olof Örnsveds (SD) förslag.

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
18 december 2020

Justerandes sign

§ 119 forts.

Ja-röst för Per-Olof Örnsveds (SD) förslag.
Nej-röst för Linda Ekelunds (V) och Anders Throbäcks (S) förslag.

Omröstning
Ja röstar Per- Olof Örnsved (SD), Anna Sandegren (SD), Sven Gunnarsson 
(C), Ewa Carnbrand (M) och Janet ten Have (M).

Nej röstar Linda Ekelund (V) och Anders Throbäck (S).

Med 5 ja-röster mot 2 nej-röster beslutar familjenämnden enligt Per-Olof 
Örnsveds (SD) förslag.

_________

Beslutet skickas till:
Ekonomichef Elisabeth Wahlström 
Skolchef Johan Holmqvist
Biträdande skolchef Ulrika Ahrlin
Fristående verksamheter
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2020-12-20 
 
 
Reservation i ärende 9 – Barn- och elevresurs i Familjenämnden 2020-12-18. 
 
Det var med besvikelse men inte förvåning som vi ser Alliansen, med stöd av 
Sverigedemokraterna, åter igen förneka de socioekonomiska skillnaderna vi har i vår 
kommun.    
 
Vänsterpartiet och Socialdemokraterna gick fram med ett förslag som hade gett våra skolor 
utökade möjligheter att arbeta för att utjämna olika uppväxtvillkor. Vi yrkade på att den 
miljon som Alliansen lagt som särskild satsning till grundskolan i budget för 2021 skulle 
läggas på skolpengen. Utöver det yrkade vi på att lägga 10 miljoner på socioekonomiska 
resursfördelningar istället för de 5,7 miljoner som Alliansen föreslog och fick igenom med 
stöd av Sverigedemokraterna. 
 
 
 
 
 
Linda Ekelund   Anders Throbäck 
Vänsterpartiet   Socialdemokraterna 
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
18 december 2020

Justerandes sign

Fn § 120 Dnr FN 2020/71

Uppföljning av privata utförare

Familjenämndens beslut
Familjenämnden godkänner uppföljningen av privata utförande i Barn och 
utbildningsverksamheten och skickar den till Kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har beslutat om ett program för uppföljning av privata 
utförare, KS 2020/34. Enligt programmet ska varje nämnd/styrelse med 
fullmäktiges program som grund besluta om en årlig plan för uppföljning och 
kontroll av privata utförare, denna plan finns i ärende FN 2020/14.

Inom barn- och utbildningsverksamheten finns i nuläget två avtal gällande 
skolskjuts som ska granskas båda med Telepass AB. 

 Särskoleskjuts – KS 2018/2581
Avtalstid 2018-08-10-2020-08-09, förlängning 3 st á 2 år
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

Uppföljning 2020
Barn- och utbildning har vid två tillfällen träffat Telepass AB (30 mars, 14 
september). Ett mötestillfälle ströks i juni på grund av pandemin, det anses 
inte påverkat uppföljningen. Vid uppföljningarna har leverantörens 
dokumenterade materials kvalitet över aktuell verksamhetsperiod ansetts 
fullgod och enligt avtalet. Barn- och utbildningsverksamheten upplever att 
det finns en kontinuerlig dialog med leverantören kring synpunkter, klagomål 
och förbättringar. 
En särskild uppföljning och kontroll av miljökraven gjordes i januari-februari 
2020 av hållbarhetsstrategen, se handling 2020.3531 samt 2020.3432.
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
18 december 2020

Justerandes sign

§ 120 forts.

Ekonomiska konsekvenser
En ändamålsenlig uppföljning av privata utförare säkerställer att kommunens 
medel används kostnadseffektivt.

Barnperspektivet
En ändamålsenlig uppföljning kombinerat med allmänhetens insyn 
säkerställer att barnperspektivet kan tillvaratas också i verksamheter som 
lämnats över till privata utförare.

Miljöperspektivet
En ändamålsenlig uppföljning säkerställer att kvalitets och miljöaspekter som 
definieras i de ingångna avtalen med privata utförare upprätthålls.

Uppföljning
Sker enligt avtal.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden godkänner uppföljningen av privata utförande i Barn och 
utbildningsverksamheten och skickar den till Kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, biträdande skolchef Ulrika Ahrlin, handlingsid: Fn 
2020.3898
Checklista uppföljning miljökrav särskolskjuts, handlingsid. Fn 2020.3532
Checklista uppföljning miljökrav skolskjuts, handlingsid: Fn 2020.3531
 
_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
18 december 2020

Justerandes sign

Fn § 121 Dnr FN 2020/121

Antal barn per tjänst i förskola

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Antal barn per heltidstjänst i förskoleverksamheten ska redovisas i november 
månad enligt familjenämndens årshjul.  Rikets siffror beräknas inte exakt som 
våra men visar ändå på en tendens. Se bilaga, handlingsid: Fn 2020.3918

Ekonomiska konsekvenser
God kontroll över barn- och personalantal ger nämnden goda förutsättningar 
att jämföra sig med riket och föreslå eventuella förändringar av barnpengen

Barnperspektivet
God kontroll över barn- och personalantal ger nämnden goda förutsättningar 
att jämföra sig med riket och föreslå eventuella förändringar av barnpengen. 

Miljöperspektivet
Inte applicerbart i ärendet.

Uppföljning
Följs upp i nulägeskartan 2021.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Ulrika Ahrlin biträdande skolchef, handlingsid: Fn 
2020.3920.
  
_________

Beslutet skickas till:

Skolchef Johan Holmqvist
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
18 december 2020

Justerandes sign

Fn § 122 Dnr FN 2020/124

Familjecentral

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar lämna underlaget vidare till 
investeringsberedningen för vidare handläggning.

Ärendebeskrivning
Familjenämnden beslutade den 23 oktober i Fn § 112/2020 att ge 
förvaltningen ett utökat uppdrag gällande familjecentral innebärande att ta 
fram en grov kostnadsberäkning för byggande av en ny lokal och återkomma 
med en rapportering till familjenämnden i december.

Förvaltningen har tagit fram ett diskussionsunderlag med förnyad utredning 
angående etablering av familjecentral i Tomelilla kommun, handlingsid; Fn 
2020.3802. 

Biträdande skolchef Ulrika Ahrlin uppger att Capio Novakliniken i Tomelilla 
och Region Skåne och måste fatta beslut att familjecentralen ska inrättas. 
Något sådant beslut har inte fattats av parterna. Detta måste göras innan 
operativt arbete kan sättas igång.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
Fn § 112/2020, handlingsid: Fn 2020.3454.
Fnifu § 191/2020, handlingsid: Fn 2020.4012.
Fnuu § 37/2020, handlingsid: Fn 2020.3938.
Förnyad utredning ang. etablering av familjecentral, version 2, handlingsid: 
Fn 2020.3950.

Tidigare behandling
Fn § 112/2020 
Familjenämnden beslutar att ge förvaltningen ett utökat uppdrag gällande 
familjecentral innebärande att ta fram en grov kostnadsberäkning för 
byggande av en ny lokal och återkomma med en rapportering till 
familjenämnden i december.
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
18 december 2020

Justerandes sign

§ 122 forts.

Fnifu § 191/2020
Familjenämndens individ- och familjeutskott beslutar lägga informationen till 
handlingarna.

Fnuu § 37/2020
Familjenämndens utbildningsutskott beslutar lägga informationen till 
handlingana.

Förslag till beslut under sammanträdet
Anders Throbäck (S) föreslår att familjenämnden beslutar att lämna ärendet 
vidare till investeringsberedningen för vidare handläggning.

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

_________

Beslutet skickas till:

Investeringsberedningen
Socialchef Camilla Andersson
Skolchef Johan Holmqvist
Biträdande skolchef Ulrika Ahrlin
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
18 december 2020

Justerandes sign

Fn § 123 Dnr FN 2020/112

Intern kontrollplan Familjenämnden 2021

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar att punkterna ” Samverkan mellan IFO och 
förskola/skola” och punkten ”främjande av elevnärvaro” i barn och 
utbildnings bruttolista ska tas med i familjenämndens interna kontrollplan.

Familjenämnden beslutar att punkterna 1,5,8 och ”Uppföljning av SFI” enligt 
individ- och familjeutskottets beslut § 204/2020 ska tas med i 
familjenämndens interna kontrollplan.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsverksamheten har tagit fram en bruttolista över risker 
och kontrollpunkter, handlingsid: Fn 2020.3985. På sammanträdet beslutas 
utifrån dessa risker och kontrollpunkter vilka som ska tas med i 
familjenämndens interna kontrollplan.

Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till beslut
Ärendet lämnas till familjenämnden utan förslag på beslut.

Beslutsunderlag
Fnuu § 41/2020, handlingsid: Fn 2020.3942
Bruttolista, handlingsid: Fn 2020.3985

Tidigare behandling
Fnifu § 204/2020, handlingsid: Fn 2020.4024. 
Familjenämndens individ- och familjeutskott beslutar föreslå familjenämnden  
besluta att punkterna 1,5,8 i förvaltningens bruttolista, handlingsid Fn 
2020.3495, över risker/kontrollpunkter samt en ny punkt innebärande 
uppföljning av SFI ska ingå i familjenämndens interna kontrollplan.

Fnuu § 41/2020, handlingsid: Fn 2020.3942
Ärendet lämnas till familjenämnden utan förslag på beslut.
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
18 december 2020

Justerandes sign

§ 123 forts.

Förslag till beslut under sammanträdet
Ordföranden förslår att familjennämnden beslutar enligt förvaltningens 
förslag (grönmarkerat) i bruttolista, handlingsid. Fn 2020.3985, att punkterna 
”Samverkan/rutiner socialtjänst/skola” och ”Elevfrånvaro arbete med” tas 
med i familjenämndens interna kontrollplan 2021.

Linda Ekelund (V) föreslår bifall till Ewa Carnbrands (M) förslag med de 
ändringarna att punkten ”Samverkan/rutiner socialtjänst/skola” bör ändras 
till ” Samverkan mellan IFO och förskola/skola” och punkten ”Elevfrånvaro 
arbete med” bör ändras till ” främjande av elevnärvaro”

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

_________

Beslutet skickas till:

Biträdande skolchef Ulrika Ahrlin
Socialchef Camilla Andersson
Skolchef Johan Holmqvist
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
18 december 2020

Justerandes sign

Fn § 124 Dnr FN 2020/114

Familjenämndens sammanträdestider 2021

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar fastställa familjenämndens och dess utskotts 
sammanträdestider enligt följande:

Familjenämnden, kl. 08.30 på fredagar den 29 januari, 26 februari, 26 mars, 
30 april, 28 maj, 18 juni, 27 augusti, 24 september, 29 oktober, 26 november 
och 17 december.

Familjenämndens individ- och familjeutskott, kl.13.00 på måndagar den 11 
januari, 8 februari, 8 mars, 12 april, 10 maj, 7 juni, 12 juli, 9 augusti, 6 
september, 11 oktober, 8 november och 6 december.

Familjenämndens utbildningsutskott, kl.13.00 på torsdagar den 14 januari, 11 
februari, 11 mars, 15 april, 12 maj (onsdag), 10 juni, 12 augusti, 9 september, 
14 oktober, 11 november och 9 december

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har tagit fram ett preliminärt förslag till sammanträdestider 
2021 för familjenämnden och dess utskott enligt följande:

Familjenämndens möten föreslås börjar kl. 08.30 på fredagar den 29 januari, 
26 februari, 26 mars, 30 april, 28 maj, 25 juni, 27 augusti, 24 september, 29 
oktober, 26 november och 17 december.

Familjenämndens individ- och familjeutskott föreslås börja kl. 14.00 på 
måndagar den 11 januari, 8 februari, 8 mars, 12 april, 10 maj, 7 juni, 12 juli, 9 
augusti, 6 september, 11 oktober, 8 november och 6 december.

Familjenämndens utbildningsutskott föreslås börja kl. 13.00 på torsdagar den 
14 januari, 11 februari, 11 mars, 15 april, 12 maj (onsdag), 10 juni, 12 augusti, 
9 september, 14 oktober, 11 november och 9 december.
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
18 december 2020

Justerandes sign

§ 124 forts.

Familjenämndes individ- och familjeutskott förslag till beslut
Familjenämndes individ- och familjeutskott beslutar föreslå familjenämnden 
att fastställa sammanträdestider 2021 för familjenämnden, familjenämndens 
individ- och familjeutskott, samt familjenämndens utbildningsutskott i 
enlighet med vad som framgår av ärendebeskrivningen.

Beslutsunderlag
Fnifu § 186/2020, handlingsid: Fn 2020.3598
 
Förslag till beslut under sammanträdet
Ewa Carnbrand (M) föreslår att föreslaget sammanträdesdatum i juni 2021 
för byts ut från den 25:e till den 18:de.

Anders Throbäck (S) föreslår att tiden för familjenämndens individ- och 
familjeutskotts sammanträden ändras från kl. 14.00 till kl. 13.00.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordföranden att familjenämnden beslutar 
enligt Ewa Carnbrands (M) och Anders Throbäcks (S) förslag.
_________

Beslutet skickas till:

Britt Ekstrand
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
18 december 2020

Justerandes sign

Fn § 125 Dnr FN 2020/1

Redovisning av anmälningsärenden 2020

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Anmälningsärenden till familjenämnden den 18 december 2020.

 Kommunfullmäktige § 139/2020 Avgifter och taxor 2021.
 Avgifter och taxor 2021.
 Kommunfullmäktige § 141/2020 Mål och budget 2021 med plan för 

2022-2023.
 Mål och Budget 2021 med plan 2022-2023 för Tomelilla kommun.
 Kommunstyrelsen § 162/2020 Tidplan mål och budget 2022 med 

plan för 2023-2024.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunsekreterare Thomas Lindberg, handlingsid: Fn 
2020.3995.
Kommunfullmäktige § 139/2020 Avgifter och taxor 2021, handlingsid: Fn 
2020.3691.
Avgifter och taxor 2021, handlingsid: Fn 2020.3690.
Kommunfullmäktige § 141/2020 Mål och budget 2021 med plan för 2022-
2023, handlingsid: Fn 2020.3689.
Mål och Budget 2021 med plan 2022-2023 för Tomelilla kommun, 
handlingsid: Fn 2020.3688.
Kommunstyrelsen § 162/2020 Tidplan mål och budget 2022 med plan för 
2023-2024, handlingsid: Fn 2020.3679.
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
18 december 2020

Justerandes sign

Fn § 126 Dnr FN 2020/1

Redovisning av anmälningsärenden - Fnifu oktober 
2020

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Placeringar av barn och unga oktober 2020

Kön              Plats                  Kostnad/mån.  Start             Avslut
Flicka
(LVU)

SIS     159 840:- 2020-08-18 2020-09-30

Pojke 
(SoL)

Vittskövlegård
en

    119 400:- 2020-01-15

Pojke  
(SoL)

Nytida HVB 
Villa Ed

    Ej 
inkommen 
uppgift

2020-10-01

            

Extern Öppenvård Oktober 2020
Kön HVB/SIS Kostnad/ 

mån
Start Avslut

Flicka / 
LVU

Ung Art  63 750 :- 2020-04-27

Pojke/ SoL Samskapa 
HVB

 36 942:-
/2=18 471:- 
Delas med 
VoO 

2020-05-15 2020-09-30

Pojke / SoL Samskapa 
HVB

61 569:-
/2=30 784:- 
Delas med 
VoO

2020-07-08
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
18 december 2020

Justerandes sign

§ 126 forts.

Statistik fattade beslut, juli 2020 – oktober 2020 Barn och familj

Beslut Juli   Augusti Septembe
r

Oktober

Startade utred.            15            6       8      20
Avslutade utred. Med 
insats

            2             8       1        2

Avslutade utred. 
Utan insats

            8        2       2        4

Förlängd utred. Tid 
11:2

            2        0       0        0

Nerlagda utred.             0        2       0        0
Överväg. 6 kap § 8 
SoL

            3        3       4        0

Vård enligt LVU             0        0       1         1
Avslag om vård LVU             0        0       0        0
Vård enligt LVU 
upphör

            1        0       0        0

Placering i jour-
/famhem SoL

            0        0       1        2

Placering i 
akuthem/HVB SoL

            0        0       0        0

Placering i 
stödboende/utsluss

            0        0       0        0

Placering i jour-
/famhem LVU

            0        0       0        0

Placering i 
akuthem/HVB LVU

            0        0       0        0

Placering SIS LVU             0        0       0        0
Beviljat strukturerad 
öppenvård

            8        5       1        5

Domar och beslut, september och oktober 2020
Domslut från Kammarrätten i Göteborg meddelad 25 september 2020. Mål 
nr. 1840-20.
Handlingsid. Fn. 2020.3023
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Dom meddelad angående överklagat beslut i Förvaltningsrätten i Malmö, 
dom den 6 mars 2020 i mål nr 15273-19 om bistånd enligt socialtjänstlagen. 
Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens dom i dendel då vederbörande 
fått bistånd med ytterligare 39 kr för perioden 16 dec 2019 – 15 jan 2020. 

Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad 25 september 2020. Mål 
nr. 8328-20.
Handlingsid. Fn. 2020.3033
Dom meddelad angående överklagat beslut om bistånd enligt 
socialtjänstlagen. 
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad 29 september 2020. Mål 
nr. 5358-20.
Handlingsid. Fn. 2020.3053
Dom meddelad angående överklagat beslut om bistånd enligt 
socialtjänstlagen.
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad 6 oktober 2020. Mål nr. 
8475-20.
Handlingsid. Fn. 2020.3212
Dom meddelad angående överklagat beslut om bistånd enligt 
socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten upphäver beslutet och återförvisar målet 
till Familjenämnden i Tomelilla kommun för fortsatt handläggning i enlighet 
med skälen för avgörandet. 

Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad 6 oktober 2020. Mål nr. 
8747-20.
Handlingsid. Fn. 2020.3221
Dom meddelad angående överklagat beslut om bistånd enligt 
socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad 7 oktober 2020. Mål nr. 
9654-20.
Handlingsid. Fn. 2020.3261
Dom meddelad angående överklagat beslut om bistånd enligt 
socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 
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Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad 9 oktober 2020. Mål nr. 
6380-20.
Handlingsid. Fn. 2020.3262
Dom meddelad angående överklagat beslut om bistånd enligt 
socialtjänstlagen. 
Förvaltningsrätten upphäver det överklagade beslutet och återförvisar målet 
till Familjenämnden i Tomelilla kommun för fortsatt handläggning i enlighet 
med skälen för avgörandet.

Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad 19 oktober 2020. Mål nr. 
12232-20
Handlingsid. Fn. 2020.3341
Dom meddelad angående överklagat beslut om bistånd enligt 
socialtjänstlagen. 
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad 26 oktober 2020. Mål nr. 
9719-20.
Handlingsid. Fn. 2020.3423
Dom meddelad angående överklagat beslut om bistånd enligt 
socialtjänstlagen. 
Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 
 
Beslutsunderlag
Fnifu § 183/2020, handlingsid: Fn 2020.3597
 
_________
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Fn § 127 Dnr FN 2020/1

Redovisning av anmälningsärenden - Fnifu november 
2020

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Placeringar av barn och unga november 2020

Kön Plats Kostnad/mån Start Avslut
Pojke
SoL

Vittskövle-
gården

     123 380.- 2020-01-15

Pojke 
SoL

Nytida HVB
Villa Ed

    300 000.-/2=
      150 000.-
 Delas med VoO

2020-10-01 2020-01-31

Extern öppenvård november 2020

Kön HVB/SIS Kostnad/mån Start Avslut
Flicka 
LVU

Ung Art      74 384.- 2020-04-27

Pojke 
SoL

Samskapa
HVB

     22 928.-/2=
       11 464.-
Delas med VoO

2020-05-15 2020-10-28

Pojke
SoL

Samskapa
HVB

     63 255.-/2=
       31 627.-
Delas med VoO

2020-07-08
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Statistik fattade beslut, augusti 2020 – november 2020 Barn och familj

Beslut Augusti September Oktober November
Startade utred. 6 8 20 17

Avslutade utred. Med insats 8 1 2 0

Avslutade utred. Utan 
insats

2 2 4 3

Förlängd utred. Tid 11:2 0 0 0 0

Nerlagd utred. 2 0 0 0

Överväg. 6 kap 8 § SoL 3 4 0 3

Vård enligt LVU 0 1 1 0

Avslag om vård LVU 0 0 0 0

Vård enligt LVU upphör 0 0 0 0

Placering i jour-/famhem 
SoL

0 1 2 0

Placering i akuthem/HVB 
SoL

0 0 0 0

Placering i stödboende 
/utsluss

0 0 0 0

Placering i jour-/famhem 
LVU

0 0 0 1

Placering i akuthem/HVB 
LVU

0 0 0 0

Placering SIS LVU 0 0 0 0

Beviljat strukturerad 
öppenvård

5 1 5 1

Domar och beslut, och november 2020
Domslut från Ystad Tingsrätt meddelad 4 november 2020. Mål nr T 1796-20.
Handlingsid: Fn 2020.3501.
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Dom meddelad angående vårdnad om barn. Moder tillerkänns ensam 
vårdnad av parternas gemensamma barn. Verkställs utan hinder av att domen 
ej har vunnit laga kraft.

Domslut från Ystad Tingsrätt meddelad 19 november 2020. Mål nr
B 2069-20.
Handlingsid: Fn 2020.3676.
Dom meddelad angående Våld mot tjänsteman samt hot mot tjänsteman 
med påföljd, ungdomsvård samt skadestånd. 

Domslut från Ystad Tingsrätt meddelad 10 november 2020. Mål nr T 778-19.
Handlingsid: Fn 2020.3646.
Dom meddelad angående boende och umgänge för gemensamma barn. 

Domslut från Hovrätten över Skåne och Blekinge meddelad 11 november 
2020. Mål nr B 3001-20.
Handlingsid: Fn 2020.3580.
Dom meddelad angående överklagat avgörande Ystads Tingsrätt den 10 
september 2020. Hovrätten fastställer tingsrättens domslut utan några 
ändringar.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämndens individ- och familjeutskott beslutar att lägga informationen 
till handlingarna.

Beslutsunderlag
Fnifu § 206/2020, handlingsid: Fn 2020.3974
 
_________
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