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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
30 april 2021

Justerandes sign

             Övriga närvarande:
 
             Ersättare
             Robert Buhre (S)
             Roger Persson (S), tjänstgörande §§ 46-47, §§ 49-52
             Sven Gunnarsson (C)
             Chris Persson (M)
             Kent Gustafsson (SD), tjänstgörande § 43
             Janet ten Have (M)

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

Ärenden vid dagens sammanträde med Familjenämnden

§ 43 Dialoger och informationsärenden 2021
§ 44 Riktad tillsyn av Kastanjeskolan, dnr SI 2020:5517
§ 45 Ekonomisk uppföljning 2021
§ 46 Ramöverenskommelse gällande fyra målgrupper inom området psykisk 

hälsa
§ 47 Patientsäkerhetsberättelse 2020, Elevhälsan
§ 48 Kvalitetsuppföljning BoU
§ 49 Yttrande - Granskning av samverkan kring barn och unga i behov av 

samordnade insatser
§ 50 Anmälningsärenden 2021 - fnifu
§ 51 Anmälningsärenden 2021
§ 52 Redovisning av statistik och kostnader mars 2021 - fnifu

_________
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
30 april 2021

Justerandes sign

Fn § 43 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 samt;

 Ferieungdomar: 79 sökande till 50 budgeterade platser. 56 kommunala 
platser har skapats och ytterligare 8 platser kan eventuellt bli aktuella i 
samarbete med Hallamölla. Tidigare har platser kunnat erbjudas på 
äldreboenden men på grund av pandemin är inte detta möjligt i år. 

 Språkkrav: Socialchefen redogör för arbetet kring språkkrav. Utbildning har 
skett, material har tagits fram, metodmöten har ägt rum. 

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

 Covid-19: Alla verksamheter är igång fullt ut. Kastanjeskolan har haft en 
infasning av elever sedan efter påsk. Rutiner och råd från Smittskydd Skåne 
har kommit att ändras från att man pratar om riktlinjer på verksamhetsnivå 
till gruppnivå. Mycket av skola/förskolas verksamhet är förlagd utomhus. 
Det är betydligt mindre frånvaro bland barn och personal i mars detta år, 
jämfört med mars förra året. Simundervisningen har varit igång under 
pandemin och kommer även så vara fortsättningsvis, då det främjar barns 
hälsa. Diskussioner pågår kring hur stundande skolavslutningar ska hanteras 
men det kommer även detta år bli restriktioner och begränsningar kring 
avslutningarna.

 Kompetensförsörjning skola: Skolchefen redogör för hur 
kompetensutvecklingen genomförs på enhetsnivå, insatser kopplade till 
medarbetare och på förvaltningsnivå. Arbetet pågår med att kartlägga 
utmaningar inom matematikämnet. Tomelilla kommun ligger väl till vad 
gäller behöriga lärare, något under rikssnittet men över jämförbara 
kommuner. Förvaltningen planerar en kommunövergripande 
kompetensförsörjningsplan.
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
30 april 2021

Justerandes sign

§ 43 forts.  

 Investeringar 2022/Lindesborgsskolan: Skolchefen redogör för 
investeringar 2022 kopplat till Lindesborgsskolan. Investering för 
projektering - omkring 8 miljoner för 2022 - måste godkännas och beslut 
kring upprustning eller nybyggnation kommer behöva fattas. 

Ewa Carnbrand (M) informerar om skolriksdagen som hon deltog i den 26-27 april. 
Skolriksdagen som firar 30-årsjubileum i år är en stor konferens för skolpolitiker och 
rektorer etc. från hela landet. Skolriksdagen äger rum vartannat år och i år hölls den 
digitalt. 

Ewa Carnbrand (M) och Charlotte Rosdala (C) redogör för ett initiativärende som de 
ställt till familjenämnden gällande Brösarps skola. 

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Therese Stendahl, handlingsid: Fn 2021.1613.

_________
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
30 april 2021

Justerandes sign

Fn § 44 Dnr FN 2021/65

Riktad tillsyn av Kastanjeskolan, dnr SI 
2020:5517

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har på begäran avgett yttrande till skolinspektionen gällande nationella 
prov på Kastanjeskolan enligt bilaga, handlingsid: Fn 2021.1464.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare Thomas Lindberg, handlingsid: Fn 2021.1614.

Begäran om yttrande, handlingsid: Fn 2021.1261.

Yttrande, handlingsid: Fn 2021.1464.

_________

Beslutet skickas till:

Biträdande skolchef Ulrika Ahrlin. 
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
30 april 2021

Justerandes sign

Fn § 45 Dnr FN 2021/68

Ekonomisk uppföljning 2021

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen redovisar ekonomisk uppföljning.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Therese Stendahl, handlingsid: 2021.1677.

Budgetuppföljning jan-mars 2021 IFO, handlingsid: Fn 2021.1649.

Budgetuppföljning jan-mars 2021 BoU, handlingsid: Fn 2021.1647.

_________
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
30 april 2021

Justerandes sign

Fn § 46 Dnr FN 2021/58

Ramöverenskommelse gällande fyra 
målgrupper inom området psykisk hälsa

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar att teckna ramöverenskommelsen mellan Skånes 
kommuner och Region Skåne gällande området psykisk hälsa.

Ärendebeskrivning
Sammanfattning
Ramöverenskommelse gällande personer med psykisk funktionsnedsättning 
samt barn och ungdom som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa och 
ramöverenskommelse gällande personer med missbruks- och 
beroendeproblematik har reviderats gemensamt av Region Skåne och Skånes 
Kommuner och sammanförts till en gemensam ramöverenskommelse där 
även samverkan gällande barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet 
inkluderats. 
Ramöverenskommelsen innefattar fyra målgrupper och innebär ingen ändring 
av ansvarsgränser. Ramöverenskommelsen kommer att vara en bilaga till 
Hälso- och sjukvårdsavtalet vilket omfattar ansvarsfördelningen inom de 
områden där de skånska kommunerna och Region Skåne har ett delat hälso- 
och sjukvårdsansvar.

- Barn upp till 18 år som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa eller 
psykisk funktionsnedsättning. 

- Barn upp till 18 år och unga till och med 20 år som vårdas utanför det 
egna hemmet. 

- Personer i alla åldrar med psykisk funktionsnedsättning. 

- Personer i alla åldrar som missbrukar alkohol, narkotika, andra 
beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om 
pengar.
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
30 april 2021

Justerandes sign

§ 46 forts.
Ramöverenskommelsen gäller från och med 2021-06-01 och tills vidare med 
18 månader uppsägningstid

Bakgrund 
Regioner och kommuner är enligt Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, (16 kap 3 
§) och Socialtjänstlagen, SoL, (5 kap 1d, 8a, 9a §§) skyldiga att ha 
överenskommelser om samarbete för vissa målgrupper. Dessa målgrupper är; 
1. personer med psykisk funktionsnedsättning, 
2. personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra 
beroendeframkallandemedel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om pengar, 
och 
3. barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet. 
Region Skåne och kommunerna i Skåne har sedan 2013 ramöverenskommelse 
gällande personer med psykisk funktionsnedsättning samt barn och ungdom 
som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa och sedan 2015 
ramöverenskommelse gällande personer med missbruks- och 
beroendeproblematik. Dessa ramöverenskommelser har nu reviderats 
gemensamt av Region Skåne och Skånes Kommuner och sammanförts till en 
gemensam ramöverenskommelse där även gällande barn och unga som vårdas 
utanför det egna hemmet inkluderats. Den fjärde aktuella målgruppen är barn 
upp till 18 år som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa eller psykisk 
funktionsnedsättning. För denna målgrupp finns inget lagkrav på att ingå 
överenskommelser men 2013 när ramöverenskommelsen som inkluderar 
målgruppen ingicks fanns incitament via den statliga satsningen PRIO psykisk 
ohälsa att målgruppen skulle ingå. 
Region Skåne och Skånes Kommuner ser ingen anledning att i denna 
överenskommelse exkludera målgruppen, särskilt med tanke på det arbete som 
behöver ske hos huvudmännen i och med att barnkonventionen blivit lag 
2020.
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
30 april 2021

Justerandes sign

§ 46 forts.
Ramöverenskommelsen kommer att vara en bilaga till Hälso- och 
sjukvårdsavtalet vilket omfattar ansvarsfördelningen inom de områden där de 
skånska kommunerna och Region Skåne har ett delat hälso- och 
sjukvårdsansvar. 
Regional samverkansgrupp psykiatri, en partssammansatt grupp som utsetts av 
Region Skåne och Skånes Kommuner och som även har representation från 
brukar- och anhörigorganisationer, har utgjort referensgrupp i arbetet. 
Ramöverenskommelsen fastställer parternas gemensamma avsikt att bedriva 
och utveckla samarbete för att bättre tillgodose behovet av vård, stöd och 
behandling för målgrupperna. Samarbete ska ske med individen i centrum. 
Ramöverenskommelsen ska ligga till grund för lokala överenskommelser.
Ambitionen vid revideringen har varit att göra ramöverenskommelsen mer 
användarvänlig samt att spegla de förändringar i lagstiftningar som skett under 
de senaste åren. Till exempel inkluderas personer med missbruk och beroende 
av spel om pengar i denna överenskommelse. 
Att förebygga psykisk ohälsa och främja psykisk hälsa är en viktig del av 
samarbetet. Förebyggande arbete innebär inte endast att undvika framtida 
sjuklighet, utan även att undvika att ett tillstånd förvärras. I arbetet med att 
förebygga psykisk ohälsa och främja psykisk hälsa ingår även att arbeta med 
somatisk hälsa och levnadsvanor för målgrupperna. 

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

Barnperspektivet
Barnperspektivet är beaktat i ramöverenskommelsen.
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
30 april 2021

Justerandes sign

§ 46 forts.

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

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämndens individ- och familjeutskott föreslår familjenämnden besluta 
att teckna ramöverenskommelsen mellan Skånes kommuner och Region Skåne 
gällande området psykisk hälsa.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, socialchef Camilla Andersson, handlingsid: Fn 2021.1314.

Rekommendation om ramöverenskommelse, handlingsid: Fn 2021.1315.

Rekommendation om ramöverenskommelse 2, handlingsid: Fn 2021.1316.

Tidigare behandling
Familjenämndens individ- och familjeutskott § 64/2021: Ramöverenskommelse 
gällande fyra målgrupper inom området psykisk hälsa, handlingsid: Fn 2021:1420. 

_________

Beslutet skickas till:

Socialchef Camilla Andersson
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
30 april 2021

Justerandes sign

Fn § 47 Dnr FN 2021/54

Patientsäkerhetsberättelse 2020, 
Elevhälsan

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar lägga rapporten, Patientsäkerhetsberättelse – elevhälsans 
medicinska och psykologiska insats 2020, till handlingarna.

Familjenämnden beslutar bjuda in verksamhetschef Lisbeth Andersson till lämpligt 
nämndsmöte för att informera om barns mående i Tomelilla kommun.

Ärendebeskrivning
Verksamhetschef för Elevhälsans medicinska insats, Lisbeth Andersson, har 
upprättat patientsäkerhetsberättelse gällande elevhälsans medicinska och 
psykologiska insats 2020. Patientsäkerhetsberättelsen redovisas för familjenämnden 
då familjenämnden är vårdgivare och har ansvar för patientsäkerheten.

Ekonomiska konsekvenser
Ej relevant.

Barnperspektivet
Bristande kontroll kan innebära konsekvenser för barns hälsa.

Miljöperspektivet
Ej relevant.

Uppföljning
Elevhälsans medicinska och psykologiska insats följs upp årligen.

Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till 
beslut
Familjenämndens utbildningsutskott beslutar föreslå familjenämnden att lägga 
rapporten, Patientsäkerhetsberättelse – elevhälsans medicinska och psykologiska 
insats 2020, till handlingarna.
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
30 april 2021

Justerandes sign

§ 47 forts.

Beslutsunderlag
Familjenämndens utbildningsutskott § 18/2021, handlingsid: Fn 2021.1517

Patientsäkerhetsberättelse – elevhälsans medicinska och psykologiska insats 2020 
handlingsid: Fn 2021.1344.

Tidigare behandling
Familjenämndens utbildningsutskott § 18/2021: Patientsäkerhetsberättelse 2020, 
Elevhälsan, handlingsid: Fn 2021.1514.

Familjenämndens utbildningsutskott beslutar föreslå familjenämnden att lägga 
rapporten, Patientsäkerhetsberättelse – elevhälsans medicinska och psykologiska 
insats 2020, till handlingarna.

Förslag till beslut under sammanträdet
Linda Ekelund (V) yrkar att verksamhetschef Lisbeth Andersson bjuds in till lämpligt 
nämndsmöte för att informera om barns mående i Tomelilla kommun.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordföranden att nämnden beslutar i enlighet med 
Linda Ekelunds (V) yrkande.

_________

Beslutet skickas till:

Biträdande skolchef Ulrika Ahrlin

Verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats Lisbeth Andersson
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
30 april 2021

Justerandes sign

Fn § 48 Dnr FN 2020/131

Kvalitetsuppföljning BoU

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar att 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 förutsättningar 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 och till viss del av 
revisionen.

Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till 
beslut
Familjenämndens utbildningsutskott föreslår familjenämnden att lägga informationen 
till handlingarna. 
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
30 april 2021

Justerandes sign

§ 48 forts.

Beslutsunderlag
Familjenämndens utbildningsutskott § 19/2021, handlingsid: Fn 2021.1518. 

Kvalitetsrapport -förskola/skola omvärlden och utbildningsval, betyg och 
bedömning och digitalisering, handlingsid: Fn 2021.1209.

Tidigare behandling
Familjenämndens utbildningsutskott § 19/2021, handlingsid: Fn 2021.1518.

Familjenämndens utbildningsutskott beslutar föreslå familjenämnden att lägga 
informationen till handlingarna.

_________

Beslutet skickas till:

Biträdande skolchef Ulrika Ahrlin.
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
30 april 2021

Justerandes sign

Fn § 49 Dnr FN 2021/42

Yttrande - Granskning av samverkan 
kring barn och unga i behov av 
samordnade insatser

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

Ärendebeskrivning
Region Skånes styrgrupp för revisionssamverkan i Skåne skickade i juni 2020 en 
inbjudan till revisorerna i Tomelilla om att delta i granskningen. Revisorerna 
beslutade den 18 juni 2020 att delta och att göra det genom att använda den konsult, 
Helseplan Consulting Group AB, för granskningen som upphandlades av Region 
Skånes revisionskontor.
Granskningen har genomförts under oktober 2020-februari 2021. Syftet med 
granskningen har varit att bedöma om det finns en ändamålsenlig samverkan mellan 
Region Skåne och Skånes kommuner kring barn och unga med behov av 
samordnade insatser i enlighet med lagar och gemensamma regelverk.

Djupintervjuer har genomförts enligt en i förväg fastställd intervjumall. Intervjuer har 
genomförts med representanter från Region Skånes förvaltningar däribland 
verksamhetschefer för barn- och ungdomsmedicin, barn- och ungdomspsykiatri samt 
barn- och ungdomshabilitering, hälso- och sjukvårdsstrateg och medicinsk rådgivare. 
Vidare har intervjuer med representanter från medlemsorganisationen Skånes 
Kommuner (tidigare Kommunförbundet Skåne) och brukarorganisationer 
genomförts. I Tomelilla kommun har intervjuer med representanter från elevhälsan 
och socialtjänsten genomförts. Sammanlagt har 30 intervjuer genomförts. Tomelilla 
kommun har intervjuer med representanter från elevhälsan och socialtjänsten 
genomförts. Sammanlagt har 30 intervjuer genomförts.

Två enkäter har skickats ut digitalt. 

1. En enkät har skickats ut till presidierna (ordförande och vice ordförande) i 
ansvarig styrelse eller nämnd inom respektive kommun samt inom Region
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
30 april 2021

Justerandes sign

§ 49 forts.

Skåne. I Tomelilla kommun har enkäten skickats ut till samtliga ordförande 
och vice ordförande i familjenämnden varav en av tre har besvarat den. 

2.  En enkät har skickats ut till respondenter i kommunens och Region Skånes 
verksamheter som arbetar med barn och unga (0-17 år). Enkäten har bland 
annat gått ut till arbetsterapeuter, barnskötare, elevhälsochefer, enhetschefer, 
fritidspedagoger, fysioterapeuter, kuratorer, logopeder, läkare, lärare, 
psykologer, rektorer, samordnare, sjuksköterskor, skolchefer, skolsköterskor, 
socialsekreterare, specialpedagoger och verksamhetschefer. I Tomelilla 
kommun besvarades enkäten av 21 respondenter. 

Den övergripande bedömningen i rapporten är att det till viss del finns en 
ändamålsenlig samverkan mellan Region Skåne och Tomelilla kommun kring barn 
och unga med behov av samordnade insatser i enlighet med lagar och gemensamma 
regelverk. Tomelilla kommun följer till viss del gällande överenskommelser, riktlinjer 
och rutiner. Ansvarsfördelningen mellan Region Skåne och kommunen är till viss del 
tydlig men eftersom det uppstår oklarheter avseende insatser för barnet/ungdomen 
bedöms den inte ändamålsenlig. 
Kommunens verksamheter har låg kännedom om överenskommelser, 
ansvarsfördelning och samordnade individuella planer (SIP) och bedömningen är att 
det där finns ett behov av informations- och utbildningsinsatser och så även i den 
politiska organisationen. Vidare bedöms att den interna kontrollen som ska 
säkerställa att samverkan följs upp och vid behov resulterar i förbättringsåtgärder inte 
är tillräcklig och att verksamheterna har låg kännedom om den uppföljning som sker.

Familjenämnden rekommenderas att:
 säkerställa att medarbetarna i respektive verksamhet erhåller kontinuerlig 

utbildning i överenskommelser, riktlinjer och rutiner.
 uppdra åt respektive verksamhet att i lämpliga forum för samverkan med 

kommunala och regionala aktörer informera om respektive verksamhet. 
Detta i syfte att skapa ökad förståelse mellan samverkande aktörer för att 
möjliggöra lärande organisationer.

 säkerställa att berörda verksamheter skapar förutsättningar för att enskilt och 
gemensamt implementera arbetssätt och rutiner som leder till att samordnad 
individuell plan (SIP) upprättas, följs upp och avslutas för barn och unga med 
behov av samordnade insatser.

 fastställa och följa upp kvalitativa mål avseende samverkan kring barn och 
unga med behov av samordnade insatser i kommunens interna kontrollplan 
samt kommunicera detta till berörda verksamheter.
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Justerandes sign

§ 49 forts.

Förslag till yttrande
Den lokala överenskommelsen” Överenskommelse om samverkan mellan Region 
Skåne och sydöstra Skånes kommuner gällande personer med psykisk 
funktionsnedsättning samt barn och ungdom som har eller riskerar att utveckla 
psykisk ohälsa bygger på Ramöverenskommelse om samverkan mellan Region Skåne 
och Skånes Kommuner gällande personer med psykisk funktionsnedsättning samt 
barn och ungdom som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa, Region Skåne 
och Skånes Kommuner, 2013-06-10
I den lokala överenskommelsen finns rutiner, riktlinjer och arbetssätt tydligt 
beskrivet. Verksamheten avser att lägga in den i kvalitetsledningssystemet som finns i 
verksamheten så den är lätt tillgänglig för medarbetarna. Överenskommelsen ska 
även göras mer känd i familjenämnden. Granskningen ger inte mer än en generell 
och övergripande slutsats och indikerar inte på vad som saknas i verksamheten 
gällande rutiner och riktlinjer. Familjenämnden anser att åtgärden att lägga in 
överenskommelsen i kvalitetssystemet senast 2021-08-31, är tillräcklig. 

Flera gemensamma (kommuner och Region Skåne) utvecklingsinsatser och 
kompetensutvecklingsinsatser har genomförts under åren. Avvikelser mellan 
huvudmännen hanteras även i forumet som kallas ÖKT, som ett led i en lärande 
organisation. Från Tomelilla kommun ingår både enhetschef Elevhälsa och Barn och 
familj. Från regionen ingår enhetschefer från barn/ungdoms habilitering, 
barn/ungdoms psykiatrin, första linjen barn/unga samt sjuksköterskor från 
barnhälsovården. Utifrån vuxensidan har det fram tills nu funnits en liknande 
sammansatt grupp som arbetat med gemensamma utvecklingsfrågor, 
kompetensutveckling och avvikelsehantering.  Utifrån uppdrag och olika roller så är 
det på den nivån samverkan, information och kunskap om varandras verksamheter 
sker och ansvarsfördelningen tydliggörs. Familjenämnden anser att granskningen inte 
i tillräcklig utsträckning tagit del av samrådsgruppens arbete. Familjenämnden 
hänvisar till de redan föreliggande strukturerna, och anser att dessa redan uppfyller 
den identifierade åtgärden i granskningen.

Sedan 1 januari 2010, finns Samordnad individuell plan i Socialtjänstlagen 2 kap. 7§. 
Familjenämndens verksamheter följer den gemensamma ”Rutin och vägledning för 
arbete med Samordnad Individuell plan (SIP)” som Region Skåne och Skånes 
kommuner reviderat 2021-07-12. Det finns en enkel checklista att följa som 
framtagen utifrån rutinen. Att arbeta med SIP är ett ständigt pågående 
förbättringsarbete sedan flera år. Att hantera avvikelser i samrådsgruppen, som 
nämns ovan, och dialoger på arbetsplatsen är några sätt för att vidareutveckla SIP. 
Viktiga dokument gällande SIP kommer att läggas in i kvalitetsledningssystemet för 
att underlätta för medarbetarna, senast 2021-08-31. Familjenämnden har sedan 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
30 april 2021

Justerandes sign

§ 49 forts.

december 2020 anställt en nätverkskoordinator som också ska stödja familjerna och 
verksamheten i samverkan och uppföljning mellan huvudmännen.

Familjenämnden noterar att revisionen uppmanar till att ta med uppföljning av 
samverkan kring barn och unga i den interna kontrollplanen. Det framgår också i 
rapporten avsaknaden av tydliga nyckeltal som kan lägga grunden för 
verksamhetsutveckling och förbättringsåtgärder. Familjenämnden finner det svårt att 
tolka vad granskningen avser med nyckeltal i detta avseende. Familjenämnden vill i 
detta sammanhang tydliggöra att nämnden utifrån en sammantagen väsentlighets- 
och riskvärdering beslutar om vilka uppföljningar man avser att följa upp i sin interna 
kontroll. 

Familjenämnden vill avslutningsvis tillföra några iakttagelser gällande genomförd 
granskning och då framför allt upplägget av den samma. Granskningen har varit en i 
någon mån gemensam granskning där flera kommuner och regionen ingått. Trots 
detta upplägg har vardera kommun tillsammans med regionen utgjort ett separat 
revisionsobjekt i slutändan. De eventuella synergier och den resursoptimering som 
följt av detta upplägg har varit menlig för granskningens tydlighet och för deltagande 
kommuns möjligheter att koppla granskningsresultatet till det kommunspecifika eller 
delregionala arbete som pågår.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit att frågan ger ekonomiska konsekvenser.

Barnperspektivet
Kommunen och Region Skåne har ansvaret för de flesta av verksamheterna som rör 
barns levnadsvillkor och säkerställandet av deras rättigheter. Därför är det mycket 
angeläget att samverka på kommunal nivå och att utbyta erfarenheter inom den egna 
verksamheten men även med andra berörda aktörer med utgångspunkt i barnets 
rättigheter. Samtliga medarbetare inom Familjenämnden är medvetna om att det 
åligger dem att samverka både internt och externt kring barnets behov.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att frågan berör miljöperspektivet nämnvärt.
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Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag till 
yttrande i ärendebeskrivningen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Camilla Andersson, socialchef och Johan Holmqvist, skolchef 2021-
04-12 yttrande avseende Granskning av samverkan kring barn och unga i behov av 
samordnande insatser., handlingsid; Fn 2021.824.

_________

Beslutet skickas till:

Nämndsekreterare Olof Hammar
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Fn § 50 Dnr FN 2021/3

Anmälningsärenden 2021 - fnifu

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Placeringar av barn och unga mars 2021

Kön Plats Kostnad/mån Start Avslut
Flicka
LVU

SiS Ljungaskog 
Orana HVB

229 600.- 2021-02-01
2021-03-11

2021-03-10
2021-03-18

Pojke 
LVU

SiS Ryds Brunn 229 600.- 2020-12-19

Extern öppenvård

Kön HVB/SiS Kostnad/mån Start Avslut
Flicka
LVU

Ung Art 4 520.- 2020-04-27 2021-02-08

Pojke 
SoL

Samskapa HVB 62 248.-/2=
32 124.-

Delas med VoO

2020-07-08

Pojke 
SoL

Hassela 
Mentorskap

26 800.- 2020-12-09
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Statistik fattade beslut, december 2020 – mars 2021 Barn och familj

Beslut December Januari Februari Mars
Startade utred. 5 10 4 14
Avslutade utred. Med 
insats

0 2 1 3

Avslutade utred.
Utan insats

5 0 3 8

Förlängd utred.
Tid 11:2

0 0 1 0

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

6 1 3 4

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

0 0 1 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

0 1 0 0

Placering i 
akuthem/HVB LVU

0 0 0 0

Placering SiS LVU 0 0 0 0
Beviljat strukturerad 
öppenvård

3 4 5 7
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Domar och beslut från mars 2021
Domslut från Ystad Tingsrätt meddelad 9 mars 2021. Mål nr. T 2789-20.
Handlingsid. Fn 2021.972.
Dom meddelad angående särskilt förordnad vårdnadshavare Tingsrätten 
beslutar enligt Familjenämndens förslag om särskilt förordnad vårdnadshavare.

Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad 11 mars 2021 Mål nr. 
13818-20.
Handlingsid. Fn. 2021-1028.
Dom meddelad angående överklagat beslut från Familjenämnden den 26 
oktober 2020 gällande bistånd enligt socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten 
avslår överklagandet.

Dom från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad den 15 mars 2021. Mål nr. 
1244-21. 
Handlingsid. Fn. 2021.1053.
Dom meddelad angående överklagat beslut från Familjenämnden den 23 
december 2020 gällande bistånd enligt socialtjänsten. Förvaltningsrätten avslår 
överklagandet.

Dom från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad den 25 mars 2021. Mål nr. 
14199-20.
Handlingsid. Fn. 2021-1164.
Dom meddelad angående överklagat beslut från Familjenämnden den 23 
oktober 2020 gällande bistånd enligt socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten 
avslår överklagandet.
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Dom från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad den 30 mars 2021. Mål nr. 
3141-21.
Handlingsid. Fn. 2021.1207.
Dom meddelad angående överklagat beslut från Familjenämnden den 25 
februari 2021 gällande bistånd enligt socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten 
avslår överklagandet.

Familjenämndens individ- och familjeutskotts 
förslag till beslut
Familjenämnden beslutar lägga redovisningen till handlingarna.

Beslutsunderlag
Familjenämndens individ- och familjeutskott § 62/2021, handlingsid: Fn 2021.1418.

_________
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Justerandes sign

Fn § 51 Dnr FN 2021/3

Anmälningsärenden 2021

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Anmälningsärenden till familjenämnden den 30 april 2021.

 Anmälda kränkningar mars 2021

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Therese Stendahl, handlingsid: Fn 2021.1616.

Anmälda kränkningar mars 2021, handlingsid: Fn 2021.1583.

_________
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Fn § 52 Dnr FN DiaNr

Redovisning av statistik och kostnader 
mars 2021 - fnifu

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.

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

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

Beslutsunderlag
Familjenämndens individ- och familljeutskott § 63/2021, handlingsid: Fn 2021.1419.

Redovisning av statistik och kostnader mars 2021, handlingsid: Fn 2021.1318.

Tidigare behandling
Familjenämndens individ- och familljeutskott § 63/2021:

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

_________
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