
TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
29 januari 2021

Plats och tid Digitalt via Teams, den 29 januari 2021, kl. 08.30-10.50

Beslutande Anders Throbäck (S), 2:e vice ordförande (mötets ordförande)
Sven Gunnarsson (C) ersätter Christer Yrjas (C)
Jantje ten Have (M) ersätter Ewa Carnbrand (M)
Anna Sandegren (SD) ersätter Paul Lennartsson (SD)
Linda Ekelund (V)
Carina Persson (L)
Per-Olof Örnsved (SD)

 

Övriga närvarande Se nästa sida.

Utses att justera Per-Olof Örnsved (SD)  

Justerade paragrafer §§ 1-15

Justeringens plats Digital justering, Kommunhuset Tomelilla den 4 februari
och tid 
Underskrifter
Sekreterare  

Thomas Lindberg

Ordförande
Christer Yrjas (C)

Justerare
Per-Olof Örnsved (SD)  

ANSLAG/BEVIS
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
29 januari 2021

Justerandes sign

Övriga närvarande:

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

Tjänstemän
Camilla Andersson, socialchef
Johan Holmqvist, skolchef
Ulrika Ahrlin, bitr. skolchef
Adnan Elkaz, ekonom
Thomas Lindberg, kommunsekreterare

Ärenden vid dagens sammanträde med Familjenämnden

§ 1 Dialoger och informationsärenden 2021
§ 2 Redovisning av kostnader och statistik IFO, okt-dec 2020
§ 3 Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare
§ 4 Ansökan om föreningsbidrag inom familjenämndens område 2021
§ 5 Remiss - Hållbar-socialtjänst - En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47)
§ 6 Yttrande - Revisorernas granskning av ärendeprocessen i kommunstyrelsen 

och familjenämnden
§ 7 Föreläggande om skolplikt, sekretess
§ 8 Sammanställning anmälan till huvudman, kränkande behandling och 

skolinpektionsärenden 2020
§ 9 Anmälan till huvudman, kränkande behandling 10 dec - 31 dec 2020
§ 10 Kvalitetsuppföljning BoU

§ 11 Intern kontrollplan Familjenämnden 2021
§ 12 Internbudget Familjenämnden 2021
§ 13 Delegeringsbeslut 2021
§ 14 Anmälningsärenden 2021
§ 15 Anmälningsärenden 2021 - Fnifu
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 januari 2021

Justerandes sign

Fn § 1 Dnr FN 2021/2

Dialoger och informationsärenden 2021

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Skolchef Johan Holmqvist och biträdande skolchef Ulrika Ahrlin informerar 
om barn- och utbildningsverksamheten, bl.a.

 Covid-19; Skolchefen informerar om frånvaroläget i skolorna jämfört 
med i våras. Betydligt fler borta i våras, framförallt vad gäller elever. 
Liknar situationen i Simrishamn och Sjöbo. Sedan Smittskydd Skåne 
den 7 januari rekommenderade distansundervisning för åk. 7-9 fattade 
familjenämnden (ordförandebeslut, handlingsid: Fn 2021.50) beslut 
om distansundervisning fr.o.m den 11 januari t.o.m den 24 januari i 
första hand. Förra onsdagen återkom smittskydd med 
rekommendation  inte längre distansundervisning. Lokala 
förutsättningar för eller emot. Diskussion om hur man bör göra vilket 
blev att glesa ut klasserna med några hemma och några på plats under 
två veckor. Beslut om gymnasiet inte längre ska ha undervisning 
distans på heltid med minst 20 % närundervisning upp till 80%. 
Skyddsutrustning tillhandahålls inte men ok om man har själv. 
Kommunen lutar sig mot generella rekommendationer. Skollunch är 
en rättighet för eleverna i grundskolan och denna rättighet har 
tillgodosetts på ett bra och snabbt sätt. 

 Tillsyn fristående förskolor; Tillsynen av fristående förskolor har 
påbörjats och första utskicket har gått iväg. Tillsynen omfattar 
huvudmannens kompetens gällande ekonomi, arbetsmiljö, etc. Ingen  
tillsyn på plats. Vårdnadshavare tillfrågas. Tillsynen liknar 
skolinspektionens inspektioner.

 E-tjänst för ansökan till förskoleklass; förvaltningen har lanserat en e-
tjänst för ansökan till förskoleklass. Antalet ansökningar den vägen är 
över förväntan. Gick ut vid terminsstart för skolval. 94 klara och 40 
på gång och delvis klara, 5 som vi inte lyckats nå av 140. 
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 januari 2021

Justerandes sign

§ 1 forts.

Får in en hel del information denna väg istället för blanketter, exempelvis 
allergier, skolskjuts etc.

Socialchef Camilla Andersson informerar om individ- och 
familjeverksamheten.

 Tillsättning av feriejobb (50 platser) har påbörjats. Samarbete med 
näringslivschef till äldreomsorgen. Alla ska vara vaccinerade. 
Uppgraderad automation avseende försörjningsstöd som numera även 
gäller nyansökningar. Fältare har ombetts att göra film om var man 
kan vända sig tillsammans med Skurup, Ystad m. fl. kommuner.

 Medel har beviljats till lärcenter för vuxenutbildning och det ska 
anställas studievägledare och specialpedagog. 

 “Möjligheternas hus” avslutas i januari och blir “Möjligheternas väg”. 
Coacher m.m. kommer att anställas.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare Thomas Lindberg, handlingsid: Fn 
2021.251.
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 januari 2021

Justerandes sign

Fn § 2     

Redovisning av kostnader och statistik IFO, okt-dec 
2020

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Redovisning avseende kostnader och statistik för individ- och 
familjeomsorgen, se bifogat material. 

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

Beslutsunderlag
Fnifu § 185/2020, handlingsid: Fn 2020.3599.
Fnifu § 205/2020, handlingsid: Fn 2020.4025.
Fnifu §10/2021, handlingsid: Fn 2021.146
Statistik IFO okt-dec 2020, handlingsid: Fn 2021.44  

_________
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 januari 2021

Justerandes sign

Fn § 3     

Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar ställa sig bakom familjenämndens individ- och 
familjeutskotts förslag till beslut, fnifu § 6/2021, handlingsid: Fn 2021.142

Ärendebeskrivning
Familjenämndens individ- och familjeutskott beslutade i fnifu § 6/2021 om 
förslag till beslut angående vårdnadsöverflyttning.
   
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse assistent Zenitha Thulin,handlingsid: Fn 2021.26.
Utredning enligt 11 kap. 1 § SoL, socialsekreterare Eva Brodd, handlingsid: 
Fn 2021.27.
Samtycke och personbevis, handlingsid: Fn 2021.28.

Tidigare behandling
Familjenämndens individ- och familjeutskott, fnifu § 6/2021. 

________

Beslutet skickas till:

Individ- och familjeomsorgen
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 januari 2021

Justerandes sign

Fn § 4 Dnr FN 2020/110

Ansökan om föreningsbidrag inom familjenämndens 
område 2021

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar att bevilja föreningsbidrag till Freezonen kvinno- 
tjej- brottsofferjour med 218 000 kronor i enlighet med 
ansökningshandlingarna.

Familjenämnden beslutar utse Linda Ekelund (V) till familjenämndens 
kontaktpolitiker för Freezonen kvinno- tjej- brottsofferjour.

Familjenämnden beslutar avslå föreningen SPF Klubb 67 ansökan då deras 
aktiviteter vänder sig till en målgrupp som vanligtvis inte ingår i nämndens 
ansvarsområde.

Ärendebeskrivning
Familjenämnden antog under 2020 riktlinjer för att årligen bevilja bidrag till 
ideella föreningar. Syftet med bidragen är att föreningarna kan medverka till 
att kommunens invånare får tillgång till likvärdig socialtjänst med hög 
kvalitet. Föreningarnas verksamheter utgör ett komplement till nämndens 
egna insatser. Frivilligt socialt arbete ska utgöra grunden och främja gemenskap, 
engagemang och jämställdhet i samhällslivet. 
Två ansökningar har kommit in, en från SPF Klubb 67 och en från kvinno- tjej 
och brottsofferjouren Freezonen. SPF Klubb 67 vänder sig till äldre, 
pensionärer. Medlen ska användas för att främja en ökad gemenskap och en 
stimulerande social tillvaro i syfte att förebygga och bryta ensamhet och 
social isolering. Fokus ska vara utbildnings- och kulturella insatser. Detta är 
reguljära aktiviteter som idag bedrivs i SPF.  
Föreningen Freezonen kvinno- tjej- brottsofferjour hjälper och stöttar 
våldsutsatta unga och vuxna kvinnor och män i de fem SÖSK kommunerna. 
I oktober hade 37 kvinnor och 14 män från Tomelilla kommun fått stöd. 
Vissa har fått återkommande stöd och hjälp, andra engångsinsatser och/eller 
har tagit del av öppna aktiviteter.  
Föreningen har kontor i Ystad men har också en mobil verksamhet i form av 
en jourbuss. Arbetet utförs av volontärer och anställda. Enligt ansökan ges 
stödet i form av stödsamtal, motiverande samtal, rådgivning samt medföljare 
till myndigheter som polis, domstol och socialtjänst. 
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 januari 2021

Justerandes sign

§ 4 forts.

Föreningen har sedan starten 1991 verkat för att belysa våld mot kvinnor och 
barn, bidra till att stötta våldsutsatta och att förebygga och minska våld i nära 
relationer. Fokus är att hjälpa utsatta människor genom att lyssna och vara en 
medmänniska samt att arbeta förebyggande och opinionsbildande. 
Föreningen har tidigare år fått ekonomiskt stöd från familjenämnden. 
I ansökan anges att bidraget ska användas till fortsatt arbete med särskilt 
utsatta grupper men med särskilt fokus på personer med utländsk bakgrund 
som utsätts för våld och förtryck i hederns namn. 
Förvaltningen finner att Freezonen bidrar till att uppnå syftet med 
familjenämndens bidrag genom att vända sig till och stödja familjenämndens 
målgrupper.  
Freezonen med både anställda och volontärer har bedrivit verksamhet under 
många år. De tillför inget nytänkande men är en känd och väl etablerad 
verksamhet som kompletterar socialtjänsten. Med hjälp av bidraget kan 
Freezonens förebyggande arbetet och stöd till utlandsfödda våldsutsatta 
flickor i vår kommun fortsätta.
Äldre är inte i första hand en målgrupp inom familjenämndens verksamheter 
och därför föreslår förvaltningen att SPF Klubb 67:s ansökan avslås.

Ekonomiska konsekvenser
Bidraget hålls inom budgetramen. 

Barnperspektivet
Barn ska inte utsättas för våld eller behöva bevittna våld mellan föräldrar. 
Barnperspektivet beaktas genom att familjenämndens bidrag används till en 
förening som arbetar både förebyggande mot våld i nära relationer och 
stödjer våldsutsatta barn och föräldrar. 

Miljöperspektivet
Miljöperspektivet är inte direkt relevant i ärendet. 

Uppföljning
Uppföljning görs årligen samt genom nämndens kontaktpolitiker.

Individ- och familjeutskottets förslag till beslut
Familjenämndens individ- och familjeutskott föreslår familjenämnden att 
bevilja föreningsbidrag till Freezonen kvinno- tjej- brottsofferjour med 218 
000 kronor i enlighet med ansökningshandlingarna.

Familjenämndens individ- och familjeutskott föreslår familjenämnden att 
avslå föreningen SPF Klubb 67 ansökan då deras aktiviteter vänder sig till en 
målgrupp som vanligtvis inte ingår i nämndens ansvarsområde.
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 januari 2021

Justerandes sign

§ 4 forts.

Beslutsunderlag
Fnifu § 11/2021, handlingsid: Fn 2021.147.
Ansökan Freezonen, handlingsid: Fn 2020.3486
Ansökan SPF Seniorerna Klubb 67, handlingsid: Fn 2020.3378

Tidigare behandling
Fnifu § 11/2021, handlingsid: Fn 2021.147.

Familjenämndens individ- och familjeutskott föreslår familjenämnden att 
bevilja föreningsbidrag till Freezonen kvinno- tjej- brottsofferjour med 218 
000 kronor i enlighet med ansökningshandlingarna

Familjenämndens individ- och familjeutskott föreslår familjenämnden att 
avslå föreningen SPF Klubb 67 ansökan då deras aktiviteter vänder sig till en 
målgrupp som vanligtvis inte ingår i nämndens ansvarsområde.

Förslag till beslut under sammanträdet
Anders Throbäck föreslår att Linda Ekelund (V) utses som familjenämndens 
kontaktpolitiker för Freezonen kvinno- tjej- brottsofferjour. 

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

_________

Beslutet skickas till:

Freezonen  kvinno- tjej- brottsofferjour
Kvalitetschef Christel Nilsson
Linda Ekelund (V)
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 januari 2021

Justerandes sign

Fn § 5 Dnr FN 2021/25

Remiss - Hållbar-socialtjänst - En ny socialtjänstlag 
(SOU 2020:47)

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar att ställa sig bakom förvaltningens yttrande med 
handlingsid: FN 2021.156 och att översända det samma till 
Socialdepartementet.

Ärendebeskrivning
Regeringen beslutade den 6 april 2017 att tillsätta en särskild utredare att göra 
en översyn av socialtjänstlagen (2001:453), förkortad SoL, och vissa av 
socialtjänstens uppgifter. Syftet med uppdraget var att utforma en socialtjänst 
som bidrar till social hållbarhet med individen i fokus och som med ett 
förebyggande perspektiv ger människor lika möjligheter och rättigheter. 
Margareta Winberg, särskild utredare för Framtidens socialtjänst, har den 26 
augusti 2020, till regeringen lämnat in en utredning på 1 328 sidor (SOU 
2020:47) som föreslår en uppdaterad socialtjänstlag.
Socialdepartementet skickade den 30 september 2020 betänkandet på remiss 
till bland annat samtliga landets kommuner. Remissvar ska ha inkommit till 
departementet senaste den 1 februari 2021.
Socialchef Camilla Andersson har för Tomelilla kommun utarbetat ett för 
vård och omsorgsnämnden och familjenämnden gemensamt yttrande.

Ekonomiska konsekvenser
Att besvara remissen från socialdepartementet får inga ekonomiska 
konsekvenser i detta skede av processen.

Barnperspektivet
Barnperspektivet har beaktats i förvaltningens remissvar.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv.

Uppföljning
Yttrandet kommer inte följas upp från kommunens sida.
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 januari 2021

Justerandes sign

§ 5 forts.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar att ställa sig bakom förvaltningens yttrande med 
handlingsid: FN 2021.156 och att översända det samma till 
Socialdepartementet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse socialchef Camilla Andersson, handlingsid: Fn 2021.592.
Remissbrev för hållbar socialtjänst - en ny socialtjänstlag SOU 2020:47, 
handlingsid: FN 2021.157.
Remissvar slutlig version, handlingsid: FN 2021.156.
________

Beslutet skickas till:

Socialdepartementet 
Kommunstyrelsen för kännedom
Socialchef Camilla Andersson
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 januari 2021

Justerandes sign

Fn § 6 Dnr FN 2020/127

Yttrande - Revisorernas granskning av 
ärendeprocessen i kommunstyrelsen och 
familjenämnden

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar svara revisionen enligt förvaltningens förslag till 
yttrande

Ärendebeskrivning
”Revisorerna i Tomelilla kommun har den 26 november 2020 överlämnat en 
granskning av ärendeprocessen till kommunstyrelsen och familjenämnden för 
yttrande. Yttrandet ska vara revisorerna till handa senast den 1 februari 2021. 
Till följd av granskningen har revisorerna lämnat följande 
rekommendationer:

- Dokumentera en processbeskrivning med tillhörande rutin för 
viktigare moment för ärendehanteringsprocessen

- Vidare rekommenderas familjenämnden säkerställa rutinerna för 
utskick av handlingar så att nämnd och utskott får ta del av dem 
i god tid innan mötet

Förvaltningen avger, genom skolchef Johan Holmqvist, följande 
yttrande gällande familjenämnden:

Förvaltningen konstaterar att revisorernas sammanfattande bedömning är att 
det saknas ändamålsenliga rutiner gällande familjenämndens ärendeprocess. 
Revisorerna påpekar att det saknas skriftliga riktlinjer och rutiner. Vidare 
konstaterar revisionen att beredningsmöten inför familjenämnden hålls 
alltför långt innan sammanträdet.

Kanslienheten har redan påbörjat arbetet med att ta fram en rutin för 
ärendehanteringsprocessen för samtliga nämnder inklusive familjenämnden. 

Detta är ett tämligen omfattande arbete eftersom det finns en lång rad olika 
typer av ärenden som hanteras på lika många olika sätt. Rutinen kommer att 
vara klar under första halvåret 2021.
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 januari 2021

Justerandes sign

§ 6 forts.

Familjenämnden har likt övriga nämnder sett över beredningsrutinerna och 
har skjutit fram sina nämndberedningar, från och med december månad 
2020, så att dessa ligger närmre sammanträdet. Detta för att ett mer färdigt 
underlag ska kunna vara på plats till beredningsmötet. Det kommer även 
framgent vara så att vissa handlingar inte kommer att kunna tas fram till 
beredningsmötet, exempelvis ärenden som löper med parallella tidplaner – 
budgetärenden och ärenden där nationell data/statistik är avgörande för 
ärendets hantering. Sammanfattningsvis är vår bedömning att den nya 
rutinen för ärehanteringsprocessen samt förändrad beredningsprocess 
kommer att svara mot de brister som revisionen påpekat i sin granskning.

Ekonomiska konsekvenser
Att ta fram en ny rutin medför en betydande arbetsinsats, men när rutinen 
väl är färdig kan den förhoppningsvis bidra till en viss effektivisering.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att frågan berör barnperspektivet nämnvärt. 

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att frågan berör miljöperspektivet nämnvärt.

Utbildningsutskottets förslag till beslut
Familjenämndens utbildningsutskott beslutar föreslå familjenämnden att 
svara revisionen enligt förvaltningens förslag till yttrande.

Beslutsunderlag
Förslag till yttrande - revisionens granskning av ärendeprocessen, 
handlingsid: Fn 2021.61.
Rapport - Granskning av ärendeprocessen, handlingsid: Fn 2020.3755.
Missiv Ärendeprocessen Tomelilla kommun, handlingsid: Fn 2020.3754. 
Revisorerna § 55/2020 - Revisorernas granskning av ärendeprocessen i 
kommunstyrelsen och familjenämnden, handlingsid: Fn 2020.3753.
Fnuu § 2/2021, handlingsid: Fn 2021.173

Tidigare behandling
Fnuu § 2/2021, handlingsid: Fn 2021.173.

Familjenämndens utbildningsutskott beslutar föreslå familjenämnden att 
svara revisionen enligt förvaltningens förslag till yttrande.
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 januari 2021

Justerandes sign

§ 6 forts.

_________

Beslutet skickas till:

Revisorerna
Kommunstyrelsen för kännedom.
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 januari 2021

Justerandes sign

Fn § 8 Dnr FN 2020/10

Sammanställning anmälan till huvudman, kränkande 
behandling och skolinpektionsärenden 2020

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar lägga rapporten till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Barn och utbildningsverksamheten gör inom ramen för sitt systematiska 
kvalitetsarbete en sammanställning av antalet inkomna anmälningar av 
kränkande behandling till Familjenämnden under året 2020. Då det 
systematiska kvalitetsarbetet har lagts om inför 2021 kommer nämnden få en 
analys av arbetet kring kränkande behandling i kvalitetsrapporten i november 
varje år under rubriken Normer och värden. Nämnden kommer under året få 
antalet inkomna anmälningar under anmälningsärenden varje månad. 
Familjenämnden har i nulägeskartan fått information om läget 2020. 
Barn och utbildningsverksamheten redovisar även inkomna anmälningar till 
Skolinspektionen under 2020. Dessa kommer att ingå i anmälningsärendena 
under 2021.
Kränkande behandling, inkomna anmälningar

2020 Flickor Pojkar
Byavångsskolan 13 19
Lindesborgsskola
n

6 11

Smedstorps skola 0 3
Odenslundsskola
n

0 1

Brösarps skola 1 5
Kastanjeskolan 11 9
Förskolor 0 2

Inkomna skolinspektionsärende under 2020
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 (lämnades till Tomelilla kommun för utredning, 
inga åtgärder)
Kastanjeskolan 2020:3407, Rätt till stödinsatser och rätt till utbildning 
(pågående)
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 januari 2021

Justerandes sign

§ 8 forts.

Smedstorps skola 2020:5707 Klagomål gällande tillsynsansvar, personals 
bemötande, disciplinära åtgärder samt information och samarbete mellan 
skola och hem (avslutat efter redovisning) Kränkande behandling (avslutat 
med anmärkning)
Odenslundsskolan 2020:5621 Klagomål gällande tillsyn (lämnades till 
Tomelilla kommun för utredning, inga åtgärder)

Ekonomiska konsekvenser
Ej tillämpligt

Barnperspektivet
Att skola och förskola följer de lagar och regler som finns är en garant för att 
barn/elever får den utbildning de har rätt till.

Miljöperspektivet
Ej tillämpligt

Uppföljning
Följs upp kontinuerligt i Barn och utbildningsverksamhetens systematiska 
kvalitetsarbete.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar lägga rapporten till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, biträdande skolchef Ulrika Ahrlin, handlingsid: Fn 2021.194.
 
_________

Beslutet skickas till:

Biträdande skolchef Ulrika Ahrlin
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 januari 2021

Justerandes sign

Fn § 9 Dnr FN 2020/10

Anmälan till huvudman, kränkande behandling 10 dec - 
31 dec 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

10 december – 31 
december

Flickor Pojkar

Byavångsskolan 0 3
Lindesborgsskola
n

0 0

Smedstorps skola 0 0
Odenslundsskola
n

0 0

Brösarps skola 0 0
Kastanjeskolan 1 1
Förskolor 0 0
Summa 1 4

Skolinspektionsärende
Kastanjeskolan 2020:3407, Rätt till stödinsatser och rätt till utbildning 
(pågående)
Smedstorps skola 2020:5707 Kränkande behandling (avslutat med 
anmärkning gällande att skolpersonal ej anmält en händelse till rektor, 
skolinspektionen finner bristen mindre allvarlig)

Ekonomiska konsekvenser
Ej tillämpligt

Barnperspektivet
Att skola och förskola följer de lagar och regler som finns är en garant för att 
barn/elever får den utbildning de har rätt till.
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TOMELILLA KOMMUN
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 januari 2021

Justerandes sign

§ 9 forts.

Miljöperspektivet
Ej tillämpligt

Uppföljning
Följs upp kontinuerligt i Barn och utbildningsverksamhetens systematiska 
kvalitetsarbete.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Ulrika Ahrlin biträdande skolchef, handlingsid: Fn 2021.195.

_________

Beslutet skickas till:

Biträdande skolchef Ulrika Ahrlin
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 januari 2021

Justerandes sign

Fn § 10 Dnr FN 2020/131

Kvalitetsuppföljning BoU

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kvalitetsrapporten är en del av huvudmannens uppföljning av de nationella 
målen, Barn och utbildningsverksamhetens systematiska kvalitetsarbete och 
även ett underlag inför nulägeskartan som används för det kommunala 
målarbetet. Rapporten ska ge en bild av nuläget och föreslå eventuella 
utvecklingsområden. 

Ekonomiska konsekvenser
Ett välfungerande kvalitets- och målarbete ger goda underlag för mål- och 
budgetprocessen.

Barnperspektivet
Ett välfungerande kvalitets- och målarbete ger goda underlag för effektiva 
åtgärder för måluppfyllelse.

Miljöperspektivet
Ett välfungerande kvalitets- och målarbete ger goda underlag för möjligheter 
att ta beslut som gynnar miljön.

Uppföljning
Det systematiska kvalitetsarbetet och målarbetet pågår ständigt och följs upp 
av tillsynsmyndighet, Skolinspektionen, och även i budgetprocessen

Utbildningsutskottets förslag till beslut
Familjenämndens utbildningsutskott föreslår familjenämnden att lägga 
informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Ulrika Ahrlin biträdande skolchef, handlingsid: Fn 2021.56
”Kvalitetsrapport - Samverkan med hemmet barns elevers ansvar och 
inflytande” handlingsid: Fn 2021.55.
Fnuu § 4/2021, handlingsid: Fn 2021.175.
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Sammanträdesdatum 
29 januari 2021

Justerandes sign

§ 10 forts.

Tidigare behandling
Fnuu § 4/2021

Familjenämndens utbildningsutskott föreslår familjenämnden att lägga 
informationen till handlingarna.

_________

Beslutet skickas till:

Biträdande skolchef Ulrika Ahrlin.
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 januari 2021

Justerandes sign

Fn § 11 Dnr FN 2020/112

Intern kontrollplan Familjenämnden 2021

Familjenämndens beslut
Familjenämndens beslutar fastställa intern kontrollplan, handlingsid: Fn 
2021.196.

Ärendebeskrivning
Sedan familjenämnden i Fn § 123/2020, handlingsid: Fn 2020.4058 beslutat 
om vilka kontrollpunkter som ska ingå i den interna kontrollplanen fastställs 
slutligt familjenämndens interna kontrollplan 2021, handlingsid: Fn 2021.196.
 
Beslutsunderlag
Fnifu § 204/2020, handlingsid: Fn 2020.4024
Fn § 123/2020, handlingsid: Fn 2020.4058
Intern kontrollplan familjenämnden 2021, handlingsid: Fn 2021.196

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.

Familjenämndens utbildningsutskott beslutar lämna ärendet till 
familjenämnden utan förslag på beslut.

Fn § 123/2020, handlingsid: Fn 2020.4058.

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.
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 januari 2021

Justerandes sign

§ 11 forts.

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.

_________

Beslutet skickas till:

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 januari 2021

Justerandes sign

Fn § 12 Dnr FN 2020/128

Internbudget Familjenämnden 2021

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar fastställa nämndens budget, handlingsid: Fn 
2021.197.

Ärendebeskrivning
Sedan familjenämndens utskott beslutat om internbudget för dess 
verksamheter fastställs familjenämndens gemensamma budget.

Familjenämndens utskotts förslag till beslut
Familjenämnden föreslås fastställa internbudget 2021.

Beslutsunderlag
Fnifu § 9/2021, handlingsid: Fn 2021.145.
Fnuu § 3/2021, handlingsid: Fn 2021.174.

Tidigare behandling
Fnifu § 9/2021, handlingsid: Fn 2021.145.

Familjenämndens individ- och familjeutskott föreslår familjenämnden att 
ställa sig bakom förvaltningens förslag på internbudget 2020 för individ- och 
familjeverksamheten, handlingsid: FN 2021.16

Fnuu § 3/2021, handlingsid: Fn 2021.174.

Familjenämndens utbildningsutskott beslutar föreslå familjenämnden att 
fastställa budget 2021 avseende barn- och utbildningsverksamheten utöver 
skolpeng, handlingsid: 2021.58
_________

Beslutet skickas till:

Skolchef Johan Holmqvist
Socialchef Camilla Andersson
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 januari 2021

Justerandes sign

Fn § 13 Dnr FN 2021/4

Delegeringsbeslut 2021

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar lägga redovisningen av delegeringsbeslut till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Presentation av delegeringsbeslut avseende inackorderingsbidrag gällande 
2020 Barn och utbildning.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar lägga redovisningen av delegeringsbeslut till 
handlingarna.

Beslutsunderlag
Delegeringsbeslut – inackorderingsbidrag, handlingsid: Fn 2021.199.
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 januari 2021

Justerandes sign

Fn § 14 Dnr FN 2021/3

Anmälningsärenden 2021

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar lägga redovisningen av anmälningsärenden till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Anmälningsärenden till familjenämnden den 29 januari 2021.

 Öppet brev från Svenska Covidföreningen.
 Ordförandebeslut.
 Kf § 159/2021.
 Vision för Tomelilla kommun.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar lägga redovisningen av anmälningsärenden till 
handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunsekreterare Thomas Lindberg, handlingsid: Fn 
2021.198.
Öppet brev till ansvariga för skolan, handlingsid: Fn 2021.46.
Ordförandebeslut distansundervisning pga covid-19 signerat, handlingsid: Fn 
2021.50.
Kommunfullmäktige § 159/2020 Vision för Tomelilla kommun, handlingsid: 
Fn 2021.64.
Vision för Tomelilla kommun, handlingsid: Fn 2021.65.
_________

25



TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 januari 2021

Justerandes sign

Fn § 15 Dnr FN 2021/3

Anmälningsärenden 2021 - Fnifu

Familjenämndens beslut
Familjenämndens beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Placeringar av barn och unga december 2020

Kön              Plats                  Kostnad/mån.  Start             Avslut
Pojke 
(SoL)

Vittskövle-
gården

119 400:- 2020-01-15

Pojke  
(SoL)med 
övergång 
till (LVU)

Bokskogens 
HVB

83 923:- 
(nov)

136 927:- 
(dec)

2020-11-12

            

Extern öppenvård

Kön HVB/SIS Kostnad/ 
mån

Start Avslut

Flicka / 
LVU

Ung Art  75 103:- 2020-04-27

Pojke/SoL Samskapa 
HVB

60 150:-/2= 
30 075:-

Delas med 
VoO

2020-07-08

26



TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 januari 2021

Justerandes sign

§ 15 forts.

Vuxen placering

Kön HVB/SIS Kostnad/m
ånad

Placering 
startad

Placering 
avslutad

Man
SoL

Icuro 
Sverige

17 860:-
(nov)

55 366:- 
(dec)

2020-11-20

Statisitk fattade beslut, september 2020 – december 2020 Barn och 
familj

Beslut September Oktober November December
Startade utred.             8            20     17       5
Avslutade utred. 
Med insats

            1              2       0                     0

Avslutade utred. 
Utan insats

            2         4        3        5

Förlängd utred. 
Tid 11:2

            0         0       0        0

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

            4        0       3        6

Vård enligt LVU             1        1       0        3
Avslag om vård 
LVU

            0        0       0        0

Vård enligt LVU 
upphör

            0        0       0        0

Placering i jour-
/famhem SoL

            1        2       0        0

Placering i 
akuthem/HVB 
SoL

            0        0       0        0

Placering i 
stödboende/utslus

            0        0       0        0

Placering i jour-
/famhem LVU

            0        0       1        0
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Justerandes sign

§ 15 forts

Placering i 
akuthem/HVB 
LVU

            0        0       0        0

Placering SIS LVU             0        0       0        0
Beviljat 
strukturerad 
öppenvård

            1        5       1        3

Domar och beslut, december 2020

Domslut från Ystad Tingsrätt meddelad 24 november 2020. Mål nr. B 2639-
20.
Handlingsid. Fn. 2020.3771
Dom meddelad angående brott. Tilltalad döms för olovlig körning med 
dagsböter 50 och 50 kr enligt lagrum 29 kap. 7 § 1 st brottsbalken.

Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad 1 december 2020. Mål 
nr. 116652-20.
Handlingsid. Fn. 2020.3745 
Dom meddelad angående överklagat beslut från Familjenämnden den 31 
augusti 2020 gällande bistånd enligt socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten 
avslår överklagandet. 

Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad 2 december 2020. Mål 
nr. 9818-20.
Handlingsid. Fn. 2020.3794
Dom meddelad angående överklagat beslut från Familjenämnden den 17 juli 
2020 gällande bistånd enligt socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten avslår 
överklagandet. 

Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad den 3 december 2020. 
Mål nr. 10823-20.
Handlingsid. Fn. 2020.3825
Dom meddelad angående överklagat beslut från Familjenämnden den 25 
augusti 2020 gällande bistånd enligt socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten 
avslår överklagandet. 

Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad den 7 december 2020. 
Mål nr. 13037-20.
Handlingsid. Fn. 2020.3826

28



TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 januari 2021

Justerandes sign

§ 15 forts

Dom meddelad angående överklagat beslut från Familjenämnden den 15 
september 2020 gällande bistånd enligt socialtjänstlagen. Förvaltnigsrätten 
avslår överklagandet.

Meddelande om laga kraft från Ystad Tingsrätt meddelad 11 december 2020. 
Mål nr. B 2069-20.
Handlingsid. Fn. 2020.3923.
Dom från den 19 november 2020 har ej vunnit laga kraft för brott enligt 17 
kap. 1§ 1 st. brottsbalken. Överklagan från tilldömd inkom 10 december 
2020.   

Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad 11 december 2020. Mål 
nr. 8472-20.
Handlingsid. Fn. 2020.3930
Dom meddelad angående överklagat beslut från Familjenämnden den 26 juni 
2020 gällande bistånd enligt socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten avslår 
överklagandet. 

Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad den 11 december 2020. 
Mål nr. 11892-20
Handlingsid. Fn. 2020.3932
Dom meddelad angående överklagat beslut från Familjenämnden den 2 
september 2020 gällande bistånd enligt socialtjänsten. Förvaltningsrätten 
upphäver det överklagade beslutet och visar målet åter till Familjenämnden i 
Tomelilla kommun för ny handläggning i enlighet med skälen för avgörandet. 

Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad den 11 december 2020. 
Mål nr. 12471-20
Handlingsid. Fn. 2020-3969
Dom meddelad angående överklagat beslut från Familjenämnden den 24 
september 2020 gällande bistånd enligt socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten 
avslår överklagandet. 

Domslut från Hovrätten över Skåne och Blekinge meddelad den 14 
december 2020. Mål nr. B 3001-20.
Handlingsid. Fn. 2020.3968
Dom meddelad angående överklagat beslut från Ystad Tingsrätt den 10 
september 2020 i mål nr. B 736-20. Hovrätten fastställer tingsrättens domslut 
utan ändringar. 
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Justerandes sign

§ 15 forts

Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad den 21 december 2020. 
Mål nr. 13539-20.
Handlingsid. Fn. 2020.4033
Dom meddelad angående beredande av vård enligt lagen med särskilda 
bestämmelser av unga (LVU). Förvaltningsrätten bifaller Familjenämnden i 
Tomelilla kommuns ansökan och beslutar att barnet ska beredas vård med 
stöd av 1 § 2:a st. och 2 § LVU, domen gäller omedelbart.  
  
Beslutsunderlag
Familjenämndens individ- och familjeutskott § 8/2021, handlingsid: Fn 
2021.144.

Tidigare behandling
Familjenämndens individ- och familjeutskott § 8/2021:
Familjenämndens individ- och familjeutskott beslutar att lägga informationen 
till handlingarna.
_________
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