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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
26 mars 2021

Justerandes sign

Övriga närvarande:

Ej tjänstgörande ersättare
Robert Buhre (S), distans
Roger Persson (S), distans
Sven Gunnarsson (C), distans
Chris Persson (M), distans
Kent Gustavsson (SD), distans

Tjänstemän
Camilla Andersson, socialchef
Johan Holmqvist, skolchef
Ulrika Ahrlin, bitr. skolchef
Thomas Lindberg, kommunsekreterare
Therese Stendahl, nämndsekreterare

Ärenden vid dagens sammanträde med Familjenämnden

§ 28 Ändringar i föredragningslistan
§ 29 Dialoger och informationsärenden 2021
§ 30 Rapport – kö i förskoleverksamheten 
§ 31 Budgetremiss 2022
§ 32 Familjenämndens mål 2022
§ 33 Plan för kvalitetsuppföljning IFO 2021
§ 34 Kvalitetsberättelse IFO 2020
§ 35 Ansökan att uppfylla skolplikten på annat sätt, LD, sekretess
§ 36 Ansökan att uppfylla skolplikten på annat sätt, MD, sekretess
§ 37 Fördelning av statsbidraget ”skolmiljarden”
§ 38 Delegeringsbeslut 2021
§ 39 Anmälningsärenden 2021
§ 40 Anmälningsärenden 2021 - Fnifu
§ 41 Redovisning av statistik och kostnader februari 2021
§ 42 Vuxenutbildning – Coronaeffekter
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
26 mars 2021

Justerandes sign

Fn § 28      

Ändringar i föredragningslistan

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar följande:
Punkt 16, ”Vuxenutbildning” tillkommer.

 
  
 _________
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
26 mars 2021

Justerandes sign

Fn § 29 Dnr FN 2021/2

Dialoger och informationsärenden 2021

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Socialchef Camilla Andersson informerar om individ- och 
familjeverksamheten; 

 En omorganisation är föreslagen med innebörd att tjänsten 1:e 
socialsekreterare tas bort och att det istället kommer att finnas tre 
enhetschefer inom individ och familj för ett närmare ledarskap i 
verksamheten. 

 Extratjänsterna från Arbetsförmedlingen var från början tänkt till 40 
stycken men har efter ändringar på nationell nivå kommer kommunen 
endast att ombesörja 21 stycken, dessutom har tredje året tagits bort. 

 Feriejobb är tänkt för 50 ungdomar. 40 ansökningar har redan 
kommit in. Diskussion förs kring sållning av ansökningar gentemot 
antal platser etc. Förvaltningen återkommer på nästa möte med 
nämnden. Verksamheten redogjorde också kring två förslag gällande 
feriejobb med handledare, vilket dock inte anses aktuellt innevarande 
år.

Skolchef Johan Holmqvist och biträdande skolchef Ulrika Ahrlin informerar 
om utbildningsverksamheten samt;

 Covid-19: Smittläget i Skåne är på nedgående och betydligt bättre än i 
våras. Regeringen häver fjärrundervisningen i gymnasieskolan från 
och med 1 april och Smittskydd Skåne rekommenderar att 2/3 av 
eleverna i gymnasieskolan återgår till platsbunden undervisning. 
Sjunkande frånvaro bland elever och personal i skola respektive 
förskola. Ingen skola har haft stor smittspridning och därför inte 
behövt stänga. Vissa skolaktiviteter har inte kunnat genomföras som 
planerat då det hade kunnat bidra till ökad smittspridning. Överlag är 
smittspridningen och frånvarosituationen under kontroll i kommunen.

 Medarbetarutmärkelse: Tomelilla införde i år medarbetarutmärkelser 
vars syfte är att premiera goda arbetsinsatser. Två priser har tillfallit 
familjenämndens verksamhetsområde, nämligen ”Årets ledare” som 
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
26 mars 2021

Justerandes sign

§ 29 forts.

 gick till Tina Bjerström, biträdande rektor på Byavångskolan och 
”Årets mest nytänkande” gick till Eva Engdahl på 
Arbetsmarknadsenheten.

 Investeringar 2022: Upprustning av Lindesborgsskolan – renovering 
eller nybyggnation – kommer att bli en stor investering för Tomelilla 
kommun. Projektering och undersökningar pågår. Även Fyrklöverns 
förskola Onslunda utreds för funktionalitet, toaletter, mötesrum, 
förråd etc. 

 Betänkande (SOU 2021:11) ”Stärkt elevhälsa”: Utredningen tillsattes 
redan 2017. Förslag om en kvantifiering av en skolsköterska, kurator, 
skolpsykolog och skolläkare utifrån behov och nyckeltal. Tomelilla 
kommun ligger väl i nivå med vad utredningen föreslår. 

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare Thomas Lindberg, handlingsid:. Fn 
2021.1158.
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
26 mars 2021

Justerandes sign

Fn § 30    

Rapport - kö i förskoleverksamheten

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Det har under våren blivit fullt på Tomelilla tätorts förskolor. Det har 
inneburit att det har öppnats en ny avdelning i den byggnad som tidigare 
kallades Prästkragen vid Ängens förskola. Denna har nu fått namnet 
Mandelblomman och har för närvarande 13 barn placerade där. Tanken är att 
Mandelblomman stängs inför hösten då samtliga barn fått annan placering. 
Till hösten finns det utrymme på förskolorna igen då en årskull lämnar för att 
börja förskoleklass.

Det är ytterligare 51 barn maj till september som står i kö för förskoleplats.

Ekonomiska konsekvenser
Det är viktigt att ständigt följa utvecklingen av antal barn i kö till förskola för 
att i den mån det är möjligt planera för eventuella förändringar av lokaler. 

Barnperspektivet
Att som familj kunna få en förskoleplats vid behov underlättar för familjens 
självförsörjning vilken i sin tur är en skyddsfaktor för barnen i framtiden.

Miljöperspektivet
Ej relevant i ärendet.

Uppföljning
Kö till förskolan följs upp 2 ggr om året (vår och höst).

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
Familjenämndens utbildningsutskott § 11/2021, handlingsid: Fn 2021.1079.
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
26 mars 2021

Justerandes sign

§ 30 forts.

Tidigare behandling
Familjenämndens utbildningsutskott § 11/2021:
Familjenämndens utbildningsutskott beslutar lägga informationen till 
handlingarna.
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
26 mars 2021

Justerandes sign

Fn § 31 Dnr FN 2021/37

Budgetremiss 2022

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar enhälligt att ställa sig bakom förvaltningens förslag 
till budgetyrkande med följande preciseringar; 

 att det till avsnittet gällande investeringar framförs investeringsbehov i 
enlighet med familjenämndens beslut Fn § 122/2020 avseende 
familjecentral. 

 att familjenämnden lyfter behov av ramförstärkning motsvarande 
kostnaden för Arbetsmarknadsenheten till budget 2022.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutar fastställa planeringsförutsättningarna för mål- och 
budget 2022-2024 samt remittera förutsättningarna till nämnderna för 
yttrande, handlingsid: Fn 2021.422.

Nämnderna ska i budgetyttrandet även ange sina investeringsbehov med 
driftkostnadskonsekvenser för perioden 2022-2024.

Nämnderna ska lämna sina remissyttranden senast den 9 april 2021. Dessa 
yttranden kommer att användas i de fortsatta dialogerna mellan nämnderna 
och budget- och investeringsberedningarna.

Utbildningsverksamheten har tagit fram förslag på budgetyttrande, 
handlingsid: Fn 2021.935.

Familjenämndens barn och utbildningsverksamhet innefattar skola och 
barnomsorg för barn och elever boende i Tomelilla kommun eller barn och 
elever från grannkommuner vilka går i våra kommunala förskolor och skolor. 
Familjenämndens barn-och utbildningsverksamhetsansvar sträcker sig från 
och med förskola till och med gymnasieutbildning. Uppdraget sker egen regi 
samt genom annan huvudman, kommunal eller fristående. 

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen kan inte se att yttrandet i sig har ekonomiska konsekvenser.
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
26 mars 2021

Justerandes sign

§ 31 forts.

Barnperspektivet
Barnperspektivet är av naturliga skäl alltid i fokus för 
utbildningsverksamheten.

Miljöperspektivet
Inte aktuellt.

Uppföljning
Inte aktuellt.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämndens utbildnings beslutar föreslå familjenämnden att ställa sig 
bakom förvaltningens förslag på budgetyttrande, handlingsid: Fn 2021.935.

Beslutsunderlag
Familjenämndens individ- och familjeutskott § 44/2021, handlingsid: Fn 
2021.1013
Familjenämndens utbildningsutskott § 13/2021, handlingsid: Fn 2021.1077.
Familjenämndens budgetyttrande 2022, handlingsid: Fn 2021.1166. 
Protokoll 2021-03-10 MBL budgetyttrande Ifo, handlingsid: Fn 2021.1076.
Protokoll 2021-03-11 MBL budgetyttrande BoU, handlingsid: Fn 2021.1086.

Tidigare behandling
Familjenämndens individ- och familjeutskott § 44/2021:
Familjenämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag på budgetyttrande, 
handlingsid: Fn 2021.934, med det tillägg avseende Arbetsmarknadsenheten 
som diskuterades på mötet - att uppgifter avseende Arbetsmarknadsenheten 
tillkommer yttrandet till familjenämndens möte.

Familjenämndens utbildningsutskott § 13/2021:
Familjenämndens utbildningsutskott beslutar föreslå familjenämnden att 
ställa sig bakom förvaltningens förslag på budgetyttrande, handlingsid: Fn 
2021.935.

Förslag till beslut under sammanträdet
Linda Ekelund (V) och Anders Throbäck (S) yrkar att det till avsnittet 
gällande investeringar framförs investeringsbehov i enlighet med 
familjenämndens beslut Fn § 122/2020 avseende familjecentral samt att 
familjenämnden lyfter behov av ramförstärkning motsvarande kostnaden för 
Arbetsmarknadsenheten till budget 2022.
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
26 mars 2021

Justerandes sign

§ 31 forts.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordföranden att en enig familjenämnd beslutar 
enligt Linda Ekelunds (V) och Anders Throbäcks (S) yrkande.

_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Investeringsberedningen
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
26 mars 2021

Justerandes sign

Fn § 32 Dnr FN 2021/43

Familjenämndens mål 2022

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar ställa sig bakom förvaltningens förslag på mål 2022 
i enlighet med vad som framgår av ärendebeskrivningen.

Ärendebeskrivning
Familjenämnden har processat förslag till mål för nämnden, 2022 under 
januari och februari 2021, dels genom en måldag (halvdag) som genomfördes 
tillsammans med samtliga chefer i nämndens verksamhet dels genom 
uppföljande dialog på nämndens möte den 26/2. Vidare har 
målformuleringar och förslag diskuterats på de respektive utskotten, fnifu 
och fnuu. Utgångspunkt för måldiskussionen har varit den omvärldsanalys 
nämnden genomförde i slutet på 2020 och de nulägeskartor som varit uppe 
för behandling i nämnden.

Målen som föreslås är tydligare och mätbarare till sin utformning än vad som 
varit fallet tidigare år. I dialogen och diskussionen kring målen har framförts 
principiella synpunkter kring exempelvis målnivåer. Kan familjenämnden ha 
mål som kan tolkas som om familjenämnden inte strävar efter full 
måluppfyllelse. Vidare diskuterades problematiken med mål som till synes 
inte inbegriper hela verksamheten – exempelvis mål om behörighet till 
gymnasiet. Förslag till målformuleringarna har till viss del reviderats för att 
understryka att full måluppfyllelse är det slutliga målet och föreslagen 
målnivå är att se som delmål. Vad gäller mål som pekar på slutet av en hel 
skolgång inkluderat förskola så är det viktigt att hålla i minne att nämnden 
följer upp sina verksamheter genom det systematiska kvalitetsarbete som 
bedrivs inom såväl individ och familj som barn och utbildning. Resultat, 
analyser och förbättringsområden återrapporteras till nämnden.
Familjenämnden har tagit fram sex mål vilka korresponderar mot 
innevarande fullmäktigemål. Två av dessa pekas särskilt ut av 
familjenämnden som mål för god ekonomisk hushållning och finns med i 
familjenämndens budgetyttrande.
Dessa två mål har tydliga målnivåer mot ett önskat läge. De övriga fyra målen 
har målnivåer med ett antagande om att effekten vid ett uppnående ökar 
måluppfyllelsen visavi KF-mål och KF-perspektiv.
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
26 mars 2021

Justerandes sign

§ 32 forts.

Föreslagna mål:
Mål för god ekonomisk hushållning

Fullmäktigemål Målförslag familjenämnden
“God utbildning ges” ”Andelen behöriga till yrkesprogram 

ska vara minst 80%. Ett första delmål 
mot målet, alla ska bli behöriga till 
nationellt program.”

”Livslångt lärande uppmuntras och 
människors möjlighet till egen 
försörjning underlättas”

”Andelen som är egenförsörjda i 
Tomelilla ska följa rikssnittet och får 
inte avvika negativt med mer än 
2,5%”

Övriga mål

Fullmäktigemål Målförslag familjenämnden
“Den upplevda tryggheten ökar” ”Minst fem föreningar ska nattvandra 

under 2022”
”Inspiration ges till ett aktivt liv för 
bättre hälsa”

”Socialtjänst, förskola och skola ska 
utbilda minst 25% av barnens 
föräldrar i förskolan (5-åringar) och i 
årskurs 6, kring barns och ungas 
hälsa”

”Förenkling leder till att fler kan göra 
det som är långsiktigt hållbart”

”Familjenämndens ska bidra med mer 
öppen data samt tillgänglig och 
relevant information om nämndens 
verksamheter”

”Delaktigheten i samhället ökar och 
invånarna upplever att de kan påverka 
sin vardag”

”Samtliga verksamheter under 
familjenämndens ansvar ska etablera 
metoder för barns inflytande”

Ekonomiska konsekvenser
Ett konsekvent arbete mot föreslagna mål leder till gott ekonomiskt utfall för 
såväl medborgaren som Tomelilla kommun. Allra tydligast ses detta i de 
särskilda målen för god ekonomisk hushållning. Behörighet till
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
26 mars 2021

Justerandes sign

 § 32 forts.
gymnasieskolan med fullföljd gymnasieutbildning och ett högt mått av 
egenförsörjning leder till ekonomisk tillväxt.

Barnperspektivet
Familjenämndens verksamheter är de viktigaste verksamheterna för barn och 
unga. Med föreslagna mål ges barn och unga goda möjligheter till ett gott liv, 
ökat inflytande och bättre uppväxtvillkor.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar ställa sig bakom förvaltningens förslag på mål 2022 
i enlighet med vad som framgår av ärendebeskrivningen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, skolchef Johan Holmqvist, handlingsid: Fn 2021.1160.
Familjenämndens individ- och familjeutskott § 43/2021, handlingsid. Fn 
2021.1012.
Familjenämndens utbildningsutskott § 12/2021, handlingsid: Fn 2021.1080.
Målförslag familjenämnden 2022, handlingsid: Fn 2021.943.

Tidigare behandling
Familjenämndens individ- och familjeutskott § 43/2021:
Familjenämndens individ- och familjeutskott beslutar lämna ärendet till 
familjenämnden utan förslag på beslut.

Familjenämndens utbildningsutskott § 12/2021:
Familjenämndens utbildningsutskott beslutar lämna ärendet till 
familjenämnden utan förslag på beslut.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Socialchef Camilla Andersson
Skolchef Johan Holmqvist
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
26 mars 2021

Justerandes sign

Fn § 33 Dnr FN 2021/28

Plan för kvalitetsuppföljning IFO 2021

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar ställa sig bakom förvaltningens förslag på plan för 
2021 för kvalitetsuppföljning inom individ- och familjeverksamheten i 
enlighet med vad som framgår i ärendebeskrivningen.  

Ärendebeskrivning
Uppföljning av kvaliteten är en del i det systematiska kvalitetsarbetet för att 
verksamheterna ska utvecklas och förbättras. Syftet är att säkerställa att 
verksamhetens insatser är av god kvalitet och säkra medborgarnas behov av 
att stöd, omsorg och vård tillgodoses. Ett annat syfte är att stimulera chefer 
och medarbetare till att arbeta med att förbättra kvaliteten på sina 
verksamheter. 

Prioriterade uppföljningsområden 2021  

 Uppföljning av att processer och rutiner i ledningssystem är 
kända och följs av medarbetare. 

 Uppföljning av att personalen har god kännedom om kravet att 
rapportera negativa händelser (fel, brister, avvikelser/lex Sarah). 

 Uppföljning av att barnperspektivet följs i utredningsarbetet. 
 Uppföljning av att ramavtal följs upp hos externa aktörer.  

Uppföljningsområden har valts ut kopplat till följande beskrivning. 
Kvalitetsledningssystemet är digitalt och har mobilanpassats och är därmed 
lätt tillgängligt för medarbetare och chefer. Nu behöver det göras en 
uppföljning av att chefer och medarbetare använder systemet och följer de 
antagna processerna. 

Det systematiska kvalitetsarbetet börjar oftast med att någon rapporterar en 
fel eller brist. Det räcker inte att det diskuteras på arbetsplatsen utan ska 
göras skriftligt i verksamhetssystemet så att det blir ett lärande för alla. Vissa 
verksamheter har kommit en bit på väg i detta arbete men det finns 
fortfarande en underrapportering.
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
26 mars 2021

Justerandes sign

§ 33 forts.

Barnets rättigheter ska beaktas vid avvägningar och bedömningar som görs i 
beslutsprocesser i mål och ärenden som rör barn. Det måste framgå i 
utredningar och uppföljningar hur verksamheten lever upp till den nya lagen. 

Ett annat viktigt område är kännedomen om ramavtalet vid köp av HVB- 
och vuxenplatser för att kunna följa upp och ställa krav på leverantörerna. 

Metod
Enkäter och intervjuer med ledning och personal. Observation vid 
metodmöte. Granskning av rapportering och utredning. 
Ärendegranskning. Granskning av att ramavtal följs av externa aktörer.  

Tidplan
Granskningarna görs under perioden april tom augusti. Resultatet av 
uppföljningarna redovisas för nämnden i september.   
 
Ekonomiska konsekvenser beaktas genom att följa upp att verksamheterna 
har en god kvalitet 
 
Barnperspektivet finns med som en granskningspunkt.   
 
Miljöperspektivet är inte aktuellt i ärendetypen.  

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar att ställa sig bakom förvaltningens förslag på plan 
för 2021 för kvalitetsuppföljning inom individ- och familjeverksamheten.  

Beslutsunderlag
Familjenämndens individ- och familjeutskott § 41/2021, handlingsid: Fn 
2021.1010.

Tidigare behandling
Familjenämndens individ- och familjeutskott § 41/2021:
Familjenämnden beslutar att ställa sig bakom förvaltningens förslag på plan 
för 2021 för kvalitetsuppföljning inom individ- och familjeverksamheten.  
_________

Beslutet skickas till:
Kvalitetsutvecklare Daniel Nilsen
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
26 mars 2021

Justerandes sign

Fn § 34 Dnr FN 2021/41

Kvalitetsberättelse IFO 2020

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar godkänna förvaltningens kvalitetsberättelse 2020, 
handlingsid: Fn 2021.1161, gällande individ- och familjeverksamheten och 
lägga den till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har tagit fram kvalitetberättelse 2020 gällande individ- och 
familjeverksamheten.

På mötet presenteras kvalitetsberättelsen.

Familjenämndens individ- och familjeutskotts förslag till 
familjenämnden
Familjenämndens individ- och familjeutskott beslutar föreslå familjenämnden 
att godkänna förvaltningens kvalitetsberättelse 2020 gällande individ- och 
familjeverksamheten och lägga den till handlingarna.

Beslutsunderlag
Familjenämndens individ- och familjeutskott § 42/2021, handlingsid: Fn 
2021.1011.
Kvalitetsberättelse IFO 2020, handlingsid: Fn 2021.1161.

Tidigare behandling
Familjenämndens individ- och familjeutskott § 42/2021:
Familjenämnden beslutar godkänna förvaltningens kvalitetsberättelse 2020 
gällande individ- och familjeverksamheten och lägga den till handlingarna.
_________

Beslutet skickas till:
Kvalitetschef Christel Nilsson
Kvalitetsutvecklare Daniel Nilsen
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
26 mars 2021

Justerandes sign

Fn § 37 Dnr FN 2021/45

Fördelning av statsbidraget "skolmiljarden"

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar fördela statsbidraget ”skolmiljarden” till 
grundskolor (f-9) i relation till antal Tomelillaelever på de olika skolorna. 
Bidraget ska fördelas enligt lika villkor, vilket innebär att det omfattar även 
fristående grundskolor.

Ärendebeskrivning
Skolchef Johan Holmqvist föredrar ärendet. 

För att möta den tuffa utmaning som covid-19-pandemin medför beslutade 
regeringen att förstärka det statliga stödet till skolväsendet med 1 miljard 
kronor 2021. Syftet med tillskottet är att bidra till goda förutsättningar för 
kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever får den utbildning 
de har rätt till, trots pandemin.

Skolorna behöver inte ansöka om pengarna betalas ut till alla kommuner. 
Sedan är det upp till varje kommun att själv bestämma hur pengarna ska 
användas för att trygga barnens rätt till utbildning.

Kommunernas bidrag till enskilda huvudmän ska beräknas efter samma 
grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna 
verksamheten av motsvarande slag. 

För Tomelilla kommuns del innebär det ett bidrag på 1 295 364 kr eller 
knappt 1 000 kr per elev.

Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till 
familjenämnden
Familjenämnden beslutar fördela statsbidraget ”skolmiljarden” till 
grundskolor (f-9) i relation till antal Tomelillaelever på de olika skolorna. 
Bidraget ska fördelas enligt lika villkor, vilket innebär att det omfattar även 
fristående grundskolor.
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
26 mars 2021

Justerandes sign

§ 37 forts.

Beslutsunderlag
Familjenämndens utbildningsutskott § 16/2021, handlingsid: Fn 2021.1083.

Tidigare behandling
Familjenämndens utbildningsutskott § 16/2021:
Familjenämnden beslutar fördela statsbidraget ”skolmiljarden” till 
grundskolor (f-9) i relation till antal Tomelillaelever på de olika skolorna. 
Bidraget ska fördelas enligt lika villkor, vilket innebär att det omfattar även 
fristående grundskolor.
_________

Beslutet skickas till:
Skolchef Johan Holmqvist
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
26 mars 2021

Justerandes sign

Fn § 38 Dnr FN 2021/4

Delegeringsbeslut 2021

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar lägga redovisningen av delegeringsbeslut till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Anmälan av delegeringsbeslut gymnasiesärskola 2020-03-30 -- 2020-04-27.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare Thomas Lindberg, handlingsid: Fn 
2021.1162.
Delegeringsbeslut – gymnasiesärskola, handlingsid: Fn 2021.1108.
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
26 mars 2021

Justerandes sign

Fn § 39 Dnr FN 2021/3

Anmälningsärenden 2021

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Anmälningsärenden till familjenämndens den 26 mars 2021.

 Anmälda kränkningar februari 2021
 Verksamhetsberättelse 2020 Personligt ombud
 Beslut Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare Thomas Lindberg, handlingsid: Fn 
2021.1163.
Anmälda kränkningar februari 2021, handlingsid: Fn 2021.987.  
Verksamhetsberättelse 2020 Personligt ombud, handlingsid: Fn 2021.914.
Beslut Integritetsskyddsmyndigheten, handlingsid: Fn 2021.1021.
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
26 mars 2021

Justerandes sign

Fn § 40 Dnr FN 2021/3

Anmälningsärenden 2021 - Fnifu

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Placeringar av barn och unga februari 2021

Kön Plats Kostnad/månad Start Avslut
Pojke
SoL

Vittskövle-
gården

47 760.- 2020-01-15 2021-01-10

Pojke
LVU

SiS Ryds
Brunn

254 200.- 2020-12-19

Extern öppenvård

Kön HVB/SiS Kostnad/månad Start Avslut
Flicka
LVU

Ung Art 74 169.- 2020-04-27

Pojke
SoL

Samskapa
HVB

62 529.-/2=
31 264.-

Delas med VoO

2020-07-08

Pojke
SoL

Hassela
Mentorskap

51 590.- 2020-12-09

Vuxen placering

Kön HVB/SIS Kostnad/månad Placering 
startad

Placering 
avslutad

Man
SoL

Icuro
Sverige

41 078.- 2020-11-20 2021-01-23
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
26 mars 2021

Justerandes sign

§ 40 forts. 

Statistik fattade beslut, november 2020-februari 2021
Barn och familj

Beslut November December Januari Februari
Startade utred. 17 5 10 4
Avslutade utred.
med insats

0 0 2 1

Avslutade utred.
utan insats

3 5 0 3

Förlängd utred. tid 
11:2

0 0 0 1

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

3 6 1 3

Vård enligt LVU 0 3 0 1
Avslag om vård LVU 0 0 0 0
Vård enligt LVU 
upphör

0 0 0 1

Placering i jour/
famhem SoL

0 0 0 0

Placering i 
akuthem/HVB SoL

0 0 0 0

Placering i 
stödboende/utsluss

0 0 0 0

Placering i jour/
famhem LVU

1 0 1 0

Placering i akuthem/
HVB LVU

0 0 0 0

Placering SiS LVU 0 0 0 0
Beviljat strukturerad 
öppenvård

1 3 4 5

Domar och beslut, februari 2021

Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad 8 februari 2021. Mål nr. 
13941-20/14584-20.
Handlingsid Fn. 2021.637.
Dom meddelad angående överklagat beslut gällande bistånd enligt 
socialtjänstlagen.
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
26 mars 2021

Justerandes sign

§ 40 forts.

Förvaltningsrätten avslår överklagandet i mål 13941-20 och återvisar mål 
14584-20 till Familjenämnden i Tomelilla kommun för ny handläggning i 
enlighet med skälen för detta avgörande. 

Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad 17 februari 2021. Mål nr. 
104-21.
Handlingsid. Fn 2021.749.
Dom meddelad angående överklagat beslut från Familjenämnden den 7 
december 2020 gällande upphörande av vård enligt LVU. 
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

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

Beslutsunderlag
Familjenämndens individ- och familjeutskott § 39/2021, handlingsid: Fn 
2021.1008.

Tidigare behandling
Familjenämndens individ- och familjeutskott § 39/2021:
Familjenämndens individ- och familjeutskott beslutar att lägga redovisningen 
till handlingarna.
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
26 mars 2021

Justerandes sign

Fn § 41     

Redovisning av statistik och kostnader februari 2021

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Redovisning av kostnader och statistik för februari 2021 gällande individ- 
och familjeomsorgen.

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

Beslutsunderlag
Familjenämndens individ- och familjeutskott § 40/2021, handlingsid: Fn 
2021.1009.
Redovisning av statistik och kostnader februari 2021, handlingsid: Fn 
2021.941.

Tidigare behandling
Familjenämndens individ- och familjeutskott § 40/2021:
Familjenämndens individ- och familjeutskott beslutar att lägga redovisningen 
till handlingarna.
_________
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
26 mars 2021

Justerandes sign

Fn § 42  

Vuxenutbildning - Coronaeffekter

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar att ta fram tillgänglig information/statistik och inleder en 
dialog gällande närvaro, avslutade studier och bristfällig undervisning, studenters väg 
till självförsörjning, utbildningslängd samt språkfrämjande insatser med anledning av 
Coronapandemin avseende vuxenutbildning med fokus på SFI till familjenämndens 
möte den 28 maj 2021.

Ärendebeskrivning
Linda Ekelund (V) lyfter frågan om Coronaeffekter på vuxenutbildningen med fokus 
på SFI gällande närvaro, avslutade studier och bristfällig undervisning och efterfrågar 
statistik och dialog i dessa avseenden samt vilka effekter det kommer att ha på 
utbildningslängd, studenters väg till självförsörjning och i förlängningen vilka 
språkfrämjande insatser som finns och kommer att behövas.

Förslag till beslut under sammanträdet
Linda Ekelund (V) yrkar att förvaltningen tar fram tillgänglig information/statistik 
och inleder en dialog gällande närvaro, avslutade studier och bristfällig undervisning, 
studenters väg till självförsörjning, utbildningslängd samt språkfrämjande insatser 
med anledning av Coronapandemin avseende vuxenutbildning med fokus på SFI till 
familjenämndens möte den 28 maj 2021.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att familjenämnden beslutar enligt Linda 
Ekelunds (V) yrkande. 

_________

Beslutet skickas till:

Socialchef Camilla Andersson

Skolchef Johan Holmqvist
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