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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
28 maj 2021

Justerandes sign

Övriga närvarande:

Ej tjänstgörande ersättare
Sven Gunnarsson (C), distans
Roger Persson (S), distans
Chris Persson (M), distans
Janet ten Have (M)

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

Ärenden vid dagens sammanträde med Familjenämnden

§ 53 Dialoger och informationsärenden 2021
§ 54 Vuxenutbildning - Coronaeffekter
§ 55        Bokslut och delårsrapporter (tertial) familjenämnden 2021
§ 56        Uppföljning intern kontroll tertial 1 2021
§ 57        Redovisning särskilda uppdrag budget 2021 - Fnifu
§ 58           Redovisning särskilda uppdrag budget 2021 - Fnuu
§ 59        Initiativärende Brösarps ur och skur-förskola            
§ 60        Kvalitetsgranskning delegering Barn och utbildning
§ 61        Delegeringsregler för familjenämnden 2019-2022
§ 62        Beslutsattestanter 2021
§ 63        Val av ledamot och ersättare i familjenämndens individ- och familjeutskott
§ 64        Anmälningsärenden 2021
§ 65        Anmälningsärenden 2021 - fnifu
§ 66        Redovisning av statistik och kostnader april 2021 – fnifu

_________
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
28 maj 2021

Justerandes sign

Fn § 53 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.

 Lärcenter i Tomelilla har nyligen startats upp och finns på AME. Lokalerna 
har fräschats upp och anpassats till den nya verksamheten. Initialt är det 
uppsökande verksamhet som behövs och det är svårt att uppskatta hur 
många elever som framöver kommer att ta stöd av personalen. I nuläget har 
man fått kontakt med ett tiotal elever.

 Arbetet kring rekrytering av enhetschef till öppenvårdsenheten fortlöper. 
20 stycken har sökt tjänsten varav 4 stycken har varit på intervju och 2 
stycken har gått vidare i processen.

 Vuxenutbildningen kompenseras med 2 miljoner i statsbidrag vilket avser 
2020. Det innebär att det förväntade ekonomiska underskottet inom 
yrkesutbildningar och SFI täcks.

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

 Covid-19: En av de kommunala skolorna och en friskola gick över till fjärr-
/distansundervisning, 10-12 maj. Detta berodde på hastig smittspridning, 
först kopplat till isolerade klasser, därefter mer utspritt. I samråd med 
smittskydd Skåne, fattades beslut om fjärr-/distansundervisning. Under 
senare delen av vårterminen 2021 har smittspårnings- och smittskyddsarbetet 
justerats något. Det har skett en förskjutning från övergripande 
råd/rekommendationer (Folkhälsomyndigheten) till mer specifika regionala 
rutiner och arbetssätt (regionalt smittskydd) vilket leder till mer lokala 
åtgärder.

Frånvaroläget är just nu stabilt. 

 Ett vitesföreläggande har gått ut till en förälder vars barn inte uppfyller 
skolplikten.
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
28 maj 2021

Justerandes sign

§ 53 forts.

 Skolavslutningarna kommer ske utifrån gällande restriktioner. 

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Therese Stendahl, handlingsid: Fn 2021.1928.

_________
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
28 maj 2021

Justerandes sign

Fn § 54 Dnr FN 2021/66

Vuxenutbildning - Coronaeffekter

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Bakgrund

Familjenämnden gav verksamheten i uppdrag 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.

Verksamhetens svar

Cirka 100 elever i Tomelilla kommun går SFI-utbildning på Österlens folkhögskola 
(ÖSF), i Tomelilla och 17 elever går på Forum Ystad. 

Under pandemin har ÖSF har haft en timmes lärarledd distansundervisning per 
studiedag. De elever som har stora svårigheter är på plats i skolan i mindre grupper, 
två dagar per vecka. Undervisning i Ystad är en blandning av fjärr- och 
distansundervisning. Elever får 15 lärartimmar i veckan och de lånar ut digital 
utrustning till de elever som saknar dator eller Ipad. Lärare bokar in även fysiska 
träffar med eleverna i skolan, främst för att samla in bedömningsunderlag och skriva 
nivåtest, men även för genomgångar och färdighetsträning.

Under 2020 så avslutade 10 av totalt 20 elever D-nivå i Ystad och på folkhögskolan 6 
av totalt 100 på samma nivå. Prognosen för 2021 är sju av sjutton i Ystad ska slutföra 
D-nivå. Folkhögskolan har svårt att lämna en prognos på antal elever.

Folkhögskolan har försökt att kompensera under pandemin men 
distansundervisningen har påverkat och för vissa elever har progressionen varit 
brantare under distansen. Forum Ystad anser att pandemin inte nämnvärt påverkat 
studierna och har en uppfattning om elevernas kunskapsnivåer trots fjärr och 
distansstudier.

Verksamheten upplever att frånvaron är alldeles för hög hos en del elever. 
Arbetsmarknadscoachen kommer framöver vara den som godkänner frånvaron det 
vill säga, all frånvaro ska rapporteras in, både giltig och ogiltig. De som har 
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
28 maj 2021

Justerandes sign

§ 54 forts.

ekonomiskt bistånd har även språkplikt där giltig frånvaro endast är sjukdom eller 
trängande familjeskäl.

När en elev varit frånvarande under 10 dagar så skickar skolan ut ett varningsbrev 
och är de inte åter i studier efter fem dagar, så skrivs eleven ut. Framöver har 
verksamheten krävt kopia av brevet, så vi får besked om vilka elever som har hög 
frånvaro. De med försörjningsstöd kan vi ta ur SFI:n till t. ex jobbpraktik om 
studierna inte är framåtskridande. Då gör handläggaren på ekonomiskt bistånd en ny 
planering för lämpliga insatser.  Att avsluta någon utan försörjningsstöd för att 
progression uteblir, är svårt att genomföra. Blir en elev i denna grupp utskriven för 
hög frånvaro så hindrar det inte att eleven skriver in sig igen kort därefter.

Komplement och insatser under pandemin:

 Steget i samarbete med ABF.

 Prata svenska i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

 SFI för föräldralediga i samarbete med Österlens folkhögskola.

 Jobbträning i kombination med SFI.

 Coaching mot arbetsmarknaden. Tomelilla deltar i ett projekt för de som är i 
etableringen eller direkt därefter. 

Statistik för hur lång tid SFI studier tar i genomsnitt: 

Nationellt Ystad Österlens 
folkhögskola

SFI A 40  Har inga 
studerande på 
denna nivå

36

SFI B 30 41 53

SFI C 29 30 52

SFI D 23 27 59

Ystad och Österlens folkhögskola (ÖSF) har olika system hur de administrerar och därför kan motsvarande 
siffror ej tas ut. Det som ses här ovan är Ystad; totalt antal veckor på slutförd utbildning. ÖSF: Pågående kurs 
men hittills uppnått dessa antal veckor. Oklart när kursen kommer avslutas. Resultatet från ÖFS är ett 
medianvärde.
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
28 maj 2021

Justerandes sign

§ 54 forts.

Framtid

Tomelilla står inför samma utmaning som många andra kommuner. Svårigheten i att 
SFI-elever ska kunna erbjudas en utbildning av god kvalitet som motsvarar deras 
behov och förutsättningar samt att förbättra genomströmningen inom SFI och 
underlätta övergången till och kombinationer med andra vuxenutbildningar.

KLIVA-utredningen redovisar i betänkandet (SOU 2020:66) i december 2020, 
uppdraget att utreda behovet av förändringar när det gäller kommunal 
vuxenutbildning i svenska för invandrare (SFI) och i kombination med annan 
utbildning inom kommunal vuxenutbildning.

Utredningen föreslår bland annat:

 Stödmaterial för stärkt beställarkompetens inom upphandling samt allmänna 
råd för systematiskt kvalitetsarbete inom Komvux.

 Förstärkta granskningar av SFI-verksamheter på anordnarnivå samt av 
kvalitetsarbetet inom SFI.

 Förbättrad statistik om bland annat studieresultat och kostnader.
 Ett så kallat kommunalt språkansvar som ska stödja kommunerna och skärpa 

befintliga krav på deras arbete med att söka upp, motivera och stödja 
individer att påbörja och slutföra hela SFI-utbildningen.

 Tidsbegränsad SFI-utbildning (4 år med möjlighet till individuell förlängning) 
och fastställda kurstider.

 Ändamålsenliga individuella studieplaner och progressionsplanering.
 Obligatorisk kartläggning av litteraciteter samt bedömningsmaterial för 

undervisningen: Bygga svenska vux.
 Reglering av distansundervisning inom SFI.
 Olika former av kompetensutvecklingsinsatser specifikt för SFI och övriga 

Komvux.
 En plan för ökade behörighetskrav för lärare i SFI.
 Profilering mot vuxenutbildning av högskolekurser i svenska som andraspråk.
 Forskarskola och medel för praktiknära ämnesdidaktisk forskning om vuxnas 

lärande av och på svenska som andraspråk inom Komvux.

Ekonomiska konsekvenser
Kostnaden per elev på SFI är 1102 kr/vecka. Om utbildningen genomförs på längre 
tid än vad kan anses rimligt så påverkar det kostnaderna för familjenämnden.
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
28 maj 2021

Justerandes sign

§ 54 forts.

Barnperspektivet
Föräldrar är viktiga för barns utveckling och hälsa. Många faktorer i samhället kan 
påverka förmågan att vara en bra förälder. Detta är särskilt viktigt för nya föräldrar i 
Sverige. Möjligheten att som förälder ta till sig information i olika sammanhang är 
därför viktig, för att skydda barnet samt ge barnet förutsättningar att vara trygg, 
kunna utvecklas och må bra.

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

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

Beslutsunderlag
Fnifu § 67/2021 Vuxenutbildning – Coronaeffekter, handlingsid: Fn 2021.1875.

Fn § 42/2021 Vuxenutbildning – Coronaeffekter, handlingsid: Fn 2021.1238.

_________

Beslutet skickas till:

Socialchef Camilla Andersson
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
28 maj 2021

Justerandes sign

Fn § 55 Dnr FN 2021/69

Bokslut och delårsrapporter (tertial) 
familjenämnden 2021

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar lägga rapporten gällande uppföljning av första tertialet 2021 
samt måluppföljningen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Familjenämndens verksamheter, barn- och utbildningsverksamheten samt individ- 
och familjeomsorgsverksamheten, har tagit fram en rapport för första tertialet 2021 
samt måluppföljningen. I rapporten visas även hur verksamheterna arbetar med 
Tomelilla kommuns vision och livskvalitetsprogram.

Familjenämnden prognostiserar ett överskott på 700 tkr.

Barn och utbildning prognostiserar ett överskott på 1 000 tkr. Prognosen för 
gymnasiet är ett överskott motsvarande 1 168 tkr. Detta beror dels på lägre kostnader 
för skolkort och gymnasiesärskoleskjutsar dels på att det finns färre elever än 
budgeterat.

Överskottet under skolpeng/barnpeng beror på att fler barn och elever från andra 
kommuner än budgeterat valt att gå i Tomelilla kommuns skolor och förskolor vilket 
kommer att leda till högre intäkter än budgeterat men även på att det finns generellt 
färre barn och elever än budgeterat. Färre barn och elever än budgeterat leder till att 
kostnaderna för skolpeng minskar genom att skolpeng betalas ut för lägre antal barn 
och elever än förväntat.

Underskottet inom barn och utbildning 1-16 år beror på att några skolor kommer ha 
svårt att hålla budget.

Individ och familj har en prognos per helår på ett underskott motsvarande 300 tkr.

Den kommunala vuxenutbildningen har ökat med ca 35% (ca 80 elever) jämfört med 
budget och står för underskottet på individ och familj. Underskottet har blivit mindre 
än föregående uppföljning på grund av ett statsbidrag som inte var medräknat då. 
Det är 283 elever som studerar på vuxenutbildning den 31 mars. Den största 
ökningen är svenska för invandrare (SFI). Yrkesutbildningar står för cirka 10% av 
kostnaderna.
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
28 maj 2021

Justerandes sign

§ 55 forts.

Försörjningsstöd följer budget och kostnaderna har sjunkit jämfört med samma 
period 2020.

I resultatet för perioden ingår statsbidrag från migrationsverket som brukar tilldelas 
internt från balansräkningen. Förra året (2020) tilldelades ca 4,0 mnkr men som 
kommer att minska något i år och med stor sannolikhet minska kraftigt alternativt 
försvinna helt 2022.

Ekonomiska konsekvenser
Se tjänsteskrivelsen i övrigt.

Barnperspektivet
Resultatet för familjenämndens verksamheter påverkar barns möjligheter till 
utbildning och stöd.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet påverkar miljön.

Uppföljning
Uppföljning sker i delårsrapporten.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar lägga rapporten gällande uppföljning av första tertialet 2021 
samt måluppföljningen till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, biträdande skolchef Ulrika Ahrlin, handlingsid: Fn 2021.1929.

Tertialrapport 1 2021, handlingsid: Fn 2021.1920.

_________

Beslutet skickas till:

Skolchef Johan Holmqvist

Socialchef Camilla Andersson

Ekonomichef Elisabeth Wahlström
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
28 maj 2021

Justerandes sign

Fn § 56 Dnr FN 2021/79

Uppföljning intern kontroll tertial 1 2021

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar lägga uppföljning av intern kontroll tertial 1 2021 till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Denna rapport innehåller nämndens sammanfattande bedömning av uppföljningen 
av internkontrollplanen gällande individ- och familjs verksamhet, samt 
dokumentation av dess punkter, både direktåtgärder och granskningar.

Individ och familjeverksamheten 
Arbetet med intern kontroll under tertial 1 innefattar socialtjänstens område. Antalet 
ansökningar som görs digitalt genom e-tjänsten är nu fler än pappersansökningar. 
Detta i samband med tekniska problem med både e-tjänst och robot har inneburit en 
ökad arbetsbelastning för verksamheten. Ingen allvarlig påverkan kan konstateras 
utifrån användaren då själva ansökan har hanterats manuellt av enheten, därför har 
inte några avvikelser rapporterats på e-tjänsten. 
Det har inkommit förhållandevis få avvikelser under jan-april, vilket kan tyda på en 
underrapportering. Ett systematiskt kvalitetsarbete pågår där processer och rutiner 
ses över och läggs in i ledningssystemet. En kvalitetsundersökning i form av 
enkätundersökning, ska genomföras under tertial 2 som en åtgärd för att öka 
kännedomen om händelserapporteringens viktiga del i det systematiska 
kvalitetsarbetet.
Avsteg från rutinen Våld i nära relation har hittats och direktåtgärder kommer att 
vidtagas enligt redogörelse i riskid 4. Det kan konstateras att rutinen följs i 
bemötandet av klient med skyddsbehov, men brister finns i registrering (inskanning) 
av dokument digitalt, och registrering av ansvarig medhandläggare i 
verksamhetssystem.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit att uppföljningen ger några ekonomiska konsekvenser.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att uppföljningen påverkar barn.
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
28 maj 2021

Justerandes sign

§ 56 forts.

Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit att uppföljningen påverkar miljön.

Uppföljning
I samband med tertialrapport 2.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar lägga uppföljning av intern kontroll tertial 1 2021 till 
handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kvalitetsutvecklare Daniel Nilsen, handlingsid: Fn 2021.1930.

Uppföljning intern kontroll IFO tertial 1 2021, handlingsid: Fn 2021.1925.

_________

Beslutet skickas till:

Skolchef Johan Holmqvist

Socialchef Camilla Andersson

Ekonomichef Elisabeth Wahlström
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
28 maj 2021

Justerandes sign

Fn § 57 Dnr FN 2021/70

Redovisning särskilda uppdrag budget 
2021- Fnifu

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar att godkänna verksamhetens redovisning och därmed 
skickar den vidare till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Bakgrund
Beslut Kf § 141/2020

Familjenämnden ges i uppdrag att utreda vad som kan vara lämpliga ytterligare 
stödåtgärder för individer som inte har den förväntade utvecklingen i SFI och att 
tillse att arbetslinjen med arbetsformerna mellan IFO och AME utvärderas och till 
TB1 återkommer med förslag på möjlig förändring, med positiv målsättning att fler 
snabbare ska ut i egen försörjning och/eller utbildning.

Verksamhetens redovisning
Pågående insatser som stöd till språksvaga
Jobbsökarverkstad: Arbetsmarknadsenheten (AME) arbetar individuellt eller i grupp 
med fokus att ge stöd i arbetssökandet. Här ges individen hjälp med att skriva CV, 
träna på arbetsintervju, skapa förståelse för hur arbetsmarknaden ser ut och göra 
studiebesök på arbetsplatser. 

Gruppaktivitet för språksvaga: I samarbete med studieförbunden genomförs 
gruppaktivitet för språksvaga. Fokus är att träna svenska språket, genom att diskutera 
och att argumentera tillsammans. Fokus är också att få ökad kunskap om 
arbetsmarknaden i Sverige. Denna aktivitet kan vara ett komplement till SFI studier 
för att påskynda progressionen i svenska språket. 

Praktik /arbetsträning: AME arbetar med att få ut deltagare i praktik och 
arbetsträning för att närma sig den reguljära arbetsmarknaden. Vi har ingen 
kompetens för att själva kunna arbetsprövningsbedömningar, utan i de fall behöver 
vi kontakta Försäkringskassan, som ansvarar för att göra dessa utredningar. Den 
största arbetsgivare för praktikplatser är i nuläget Erikshjälpen där vi har cirka 15 
deltagare. 
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
28 maj 2021

Justerandes sign

§ 57 forts.

Extratjänster: På uppdrag från Arbetsförmedlingen arbetar AME med att få ut 
personer i extratjänster. Platser för extratjänster ska vara internt i Tomelilla kommun. 
I dagsläget har vi cirka 25 personer i anställning. I februari har Arbetsförmedlingen 
fattat beslut om att pausa alla nya beslut samt att ej förlänga pågående beslut. Nu är 
fokuset att stärka de individer som har en extratjänst så att de har större 
förutsättningar att komma ut i självförsörjning efter avslutad anställning. 

Servicelaget: Gör interna uppdrag i kommunen exempelvis gaturenhållning, skötsel 
av grönytor, flytthjälp, måleriarbete, mindre snickeri-uppdrag, transporter och 
liknande.  Servicelaget består idag av 4 personer med lönebidragsanställningar. 

Språkplikt
Den 1 april 2021 trädde lagen ”språkplikt” i kraft.  Denna lag innebär att en person 
som har ekonomiskt bistånd vid behov ska delta i SFI för att anses stå till 
arbetsmarknadens förfogande.  Det kan dock finnas sociala eller hälsomässiga skäl 
som kan ge rätt till försörjningsstöd utan krav på språkutbildning. Vidare har man i 
denna lag även stramat åt kravet på närvaro / frånvaro samt vad som anses vara en 
giltig frånvaro. Omfattas man av språkplikten anses det inte godtagbart att vara 
frånvarande för ett tandläkarbesök då detta hade kunnat genomföras på annan tid då 
den enskilde inte bedriver studier. Den nya lagstiftningen ger handläggaren en större 
möjlighet att säkerställa att den enskilde följer sin studieplan mer exakt. Ett redan 
påbörjat arbete med att följa den enskildes progression och närvaro på SFI, och kan 
med lagen på vår sida ge konsekvenser gentemot försörjningsstöd om man brister i 
planering. 

Arbetslinjen försörjningsstöd och AME
När det finns ett behov av sysselsättning hos en person med ekonomiskt bistånd så 
skrivs omgående en remiss till AME för att vidare arbeta med personen mot 
självförsörjning. 

Under 2020 har det varit fokus på att arbeta mot krav på sysselsättning för rätten till 
ekonomiskt bistånd. Deltagare, arbetsmarknadscoach och socialsekreterare, gör en 
arbetsplan för den sökande, då skapas en tydlig planering på vad som förväntas av 
den enskilde samt vad behoven är för att personen ska komma ut i egen försörjning. 

Hösten 2020 gjordes ett stort arbete med att kartlägga processen mellan handläggare 
för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsenheten. Förbättringar har gjorts med 
fokus på att den enskilde fortare ska komma igång i planering på AME, ökad samsyn 
utifrån planering, tydlighet i vem gör vad samt vad är kraven för att ha rätt till fortsatt 
försörjningsstöd. 
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Utvärdering
Det har visat sig att denna process fallit väl ut. Genom ett nära samarbete mellan 
Försörjningsstöd och AME kan vi konstatera att insatser snabbt påbörjas för den 
enskilde. Det har också visat sig positivt att ha ett gemensamt möte där man 
gemensamt med den enskilde gör genomförandeplanen. Resultatet har blivit ökad 
samsyn i planering för deltagaren och att rollfördelning tydliggörs för den enskilde. 

Deltagare: 

Totalt 43 personer inskrivna på AME (2021-04-20)

 Kvinnor: 26 st.
 Män: 17 st.

Av dessa 43 personer är 14 personer språksvaga 

 71 % kvinnor 
 29 % män 

Arbetslinjen AME och andra enheter
Arbetsmarknadsenheten har under våren 2021 påbörjar ett samarbete med 
Rekrytering och Bemanningsenheten (RoB) i Tomelilla kommun. Målet är att fånga 
upp deltagare på AME som kan vara lämpliga för sommarvikariat. Deltagaren ges 
möjlighet till praktik hos en arbetsgivare i kommunen, än så länge har det varit inom 
äldreomsorgen. Under praktikveckorna görs uppföljningar från arbetsmarknadscoach 
för att stödja och följa upp hur det fungerar på arbetsplatsen. Efter avslutad praktik 
görs en avstämning mellan alla inblandade parter. Har praktiken fallit väl ut erbjuds 
den enskilde sommarvikariat på arbetsplatsen. På så sätt skaffar sig deltagaren en 
arbetslivserfarenhet samt blir självförsörjande under åtminstone en period. 

Arbetsmodellen har stora vinster och man jobbar aktivt för att utveckla samarbetet 
med RoB. Målsättningen är att göra liknande upplägg inom fler verksamheter och 
därmed kanske även matcha den enskildes bakgrund, kompetens och förutsättningar. 

I dagsläget finns två pågående projekt tillsammans med ÖSF. Projekten drivs med 
ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen.  SFI för föräldralediga är ett projekt som 
sträcker sig perioden 2020-08-01--2021-07-31. Projektet riktar sig mot språksvaga 
som är föräldralediga och därmed har pausat sina SFI studier. Genom detta projekt 
ges de möjlighet att komma till ett socialt sammanhang och träna svenska språket för 
att bibehålla svenskan, och därmed lättare kunna återgå till studier efter avslutad 
föräldraledighet. 
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Coachning mot arbetsmarknaden är ett annat projekt som sträcker sig perioden 
2021-01-01--2021-12-31 och riktar sig mot personer som är i etableringen eller nyss 
avslutat sin etableringsperiod. I detta projekt ges individer möjlighet att komma ut i 
praktik under tiden man studerar SFI för att skapa sig arbetslivserfarenhet och knyta 
an kontakter i arbetslivet. 

Det är i dagsläget cirka 100 elever som studerar SFI på Österlens folkhögskola samt 
17 personer som studerar i Ystad. Det finns idag ett nära samarbete med skolorna 
där man på individnivå följer varje elevs progression och är delaktig i varje individs 
planering. 

Det finns även ett pågående samarbete med näringslivet där det jobbas aktivt för att 
knyta kontakter med andra arbetsgivare i Tomelilla för att kunna matcha lämpliga 
arbetsplatser mot deltagarens behov när det gäller praktik och arbetsträningar. 

AME och studieförbunden samarbetar aktivt och bedriver gruppverksamhet med 
syfte att förbättra svenska språket och stärka språksvagas möjlighet att komma ut på 
arbetsmarknaden. Även under pandemin har denna aktivitet fortlöpt, dock i digital 
form. 

Tomelilla ingår i ett ESF- och Finsamprojekt, som startat upp i februari 2021. 
Projektet har fokus på de som behöver stöd i att komma igång och vidare i sin 
utveckling. Möjligheternas väg samverkanspartners är Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, SÖSK kommunerna och region Skåne. I detta projekt har vi 
möjlighet att remittera de som anses behöva ytterligare stöd än vad de idag kan 
erbjudas i våra verksamheter. Det så är många remitterande parter, vilket också leder 
till att det är begränsat i antal deltagare i projektet. Detta gör att vi trots denna 
möjlighet inte upplever att vårt behov av insatser för denna målgrupp, är uppfyllt. 

Planerade åtgärder för 2021
I samband med regelbundna uppföljningar kan vi se att en målgrupp som är 
utmärkande är de som är sjukskrivna utan rätt till sjukpenning. Det är ofta långvarig 
sjukskrivning med psykisk ohälsa som grundproblematik. Det finns en idé som är 
under utredning och det är hur man kan använda Grön Arena för ändamålet.  Det 

som identifieras snabbt är att handläggarna saknar kompetens kring psykisk ohälsa 
och återhämtning.

Vidare har socialsekreterarna på ekonomiskt bistånd, under 2020 arbetat fram en 
modell för ett projekt tillsammans med socialpsykiatrin. Målet med modellen är att 
när försörjningsstöd identifierat personer med långvarig sjukskrivning utan övriga 
insatser (exempelvis boendestöd) ska socialsekreterare kunna planera för individuell 
anpassad insats från socialpsykiatrin med syfte att bryta sitt långvariga mönster med 
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sjukskrivning för den enskilde. En socialpedagog ska komma in och arbeta med den 
enskilde i syfte att komma ett steg närmare att bli fri från sjukskrivning och bli redo 
för en remiss vidare till AME eller annan lämplig insats. Det som skiljer sig åt i 
projektet gentemot om den enskilde själv ansöker om boendestöd hos 
socialpsykiatrin är att detta görs i samråd med den enskilde, läkare och 
socialsekreterare och blir en del av planeringen för att ha rätt till försörjningsstöd. 
Målsättningen har varit att komma igång under hösten 2020, men på grund av ökade 
volymer inom socialpsykiatrin så har det ännu inte kommit igång. Därför arbetar man 
nu för att hitta lösningar och kanske börja i mindre skala för att möjliggöra att pröva 
modellen. 

De som har en extratjänst och är språksvaga har avsatt 2 dagar per vecka för att 
studera svenska. Av dessa två dagar så har eleverna begränsad lärartid till 3 timmar 
per dag. Detta infördes med anledning av pandemin, men kommer fortsätta även 
efter pandemin. Planen är eventuellt att ge möjlighet för dessa elever att kunna 
komma till AME och förlägga resterande studietimmar på AME för att med 
stöttning av arbetsmarknadscoach och studiehandledare ges bättre förutsättningar 
och mer insyn i progressionen för studierna. 

Åtgärder vi tror skulle stärka egen försörjning ytterligare

 Kompetensutveckling till socialsekreterarna för att kunna arbeta med 
målgruppen långtidssjukskrivning på grund av psykisk ohälsa eller 
neuropsykiatriska sjukdomar som gör det svårt att komma ut på reguljära 
arbetsmarknaden. 

 KAA – Har idéer och önskemål att kunna bedriva mer förebyggande arbete, 
bygga upp fler samverkanskanaler, genomföra gruppaktiviteter för att stötta 
ungdomarna att komma vidare samt arbeta mer aktivt för att få ut dem i 
praktik och kunna ha nära uppföljningar och handledning under 
praktikperiod. Genom att arbeta förebyggande och mer aktivt med denna 
målgrupp ges vi möjlighet att stärka ungdomen innan de anses vara ”vuxna” 
och ska klara sig själv. Vi har i detta uppdrag möjlighet att vägleda dem rätt 
för att undvika att de efter skolgång inte har egen inkomst och därmed söker 
ekonomiskt bistånd.

 Jobba förebyggande mot arbetslöshet i Tomelilla kommun. Vi kan se en stor 
vinst i att kunna erbjuda alla Tomelilla kommuns invånare stöd och stöttning 
i arbetsrelaterade frågor. Detta för att kunna fånga upp invånare i kommunen 
som är arbetslösa eller på väg att bli det. Genom att börja jobba med denna 
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målgrupp, kan vi öka chanserna att de förblir självförsörjande, och därmed 
minimera risken att de hamnar på försörjningsstöd. 

 Ge ökad möjlighet till språkpraktik kombinerat med studier. För att kunna 
matcha praktikplats efter behov finns ett önskemål om utökad samarbete 
med kommunala verksamheter.

 Servicelaget består idag av 4 personer med lönebidragsanställningar samt en 
arbetsledare. I nuläget är det en pågående insats som löpt på sedan 
Arbetsmarknadsenheten startade upp 2017. Vi ser att det finns mer utveckla 
av verksamheten för att då öka antalet deltagare men det förutsätter 
eventuellt andra lokaler att nyttja och troligtvis behöver arbetsledningen ökas.

Framtid
I betänkandet (SOU 2020.66), Samverkande krafter – för stärkt kvalitet och 
likvärdighet inom Komvux för elever med svenska som andraspråk, föreslås bland 
annat följande förändringar för SFI som kommer att påverka verksamheten positivt 
på många sätt.

 Stödmaterial för stärkt beställarkompetens inom upphandling samt allmänna 
råd för systematiskt kvalitetsarbete inom Komvux.

 Förstärkta granskningar av SFI-verksamheter på anordnarnivå samt av 
kvalitetsarbetet inom SFI.

 Förbättrad statistik om bland annat studieresultat och kostnader.

 Ett så kallat kommunalt språkansvar som ska stödja kommunerna och skärpa 
befintliga krav på deras arbete med att söka upp, motivera och stödja 
individer att påbörja och slutföra hela SFI-utbildningen.

 Tidsbegränsad SFI-utbildning (4 år med möjlighet till individuell förlängning) 
och fastställda kurstider.

 Ändamålsenliga individuella studieplaner och progressionsplanering.

 Obligatorisk kartläggning av litteraciteter samt bedömningsmaterial för 
undervisningen: Bygga svenska vux.
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 Reglering av distansundervisning inom SFI.

 Olika former av kompetensutvecklingsinsatser specifikt för SFI och övriga 
Komvux.

 En plan för ökade behörighetskrav för lärare i SFI.

 Profilering mot vuxenutbildning av högskolekurser i svenska som andraspråk.

 Forskarskola och medel för praktiknära ämnesdidaktisk forskning om vuxnas 
lärande av och på svenska som andraspråk inom Komvux.

Statistik för hur lång tid SFI-studier tar i genomsnitt: 

Nationellt Ystad Österlens 
folkhögskola

SFI A 40  Har inga 
studerande på 
denna nivå

36

SFI B 30 41 53

SFI C 29 30 52

SFI D 23 27 59

 Ystad och Österlens folkhögskola (ÖSF) har olika system hur de administrerar och därför kan 
motsvarande siffror ej tas ut. Det som ses här ovan är Ystad; totalt antal veckor på slutförd utbildning. 
ÖSF: Pågående kurs men hittills uppnått dessa antal veckor. Oklart när kursen kommer avslutas. 
Resultatet från ÖFS är ett medianvärde

Ekonomiska konsekvenser
Det är av stor vikt att verksamheten arbetar effektivt, långsiktigt och med utveckling 
av nya insatser som leder till ökad självförsörjning.

Barnperspektivet
Barns utveckling påverkas av föräldrar som inte är självförsörjande på flera områden. 
Att växa upp i ekonomisk utsatthet får inte enbart materiella konsekvenser utan 
påverkar barns möjligheter inom en rad olika områden, inte minst socialt där bristen 
på pengar kan leda till utanförskap. Forskning visar även på samband mellan 
ekonomisk utsatthet och svagare skolprestation, samt risk för missbruk och 
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kriminalitet i vuxenlivet. En ständig oro över pengar kan även påverka kvaliteten på 
föräldraskapet, något som skulle kunna förklara det starka samband som finns mellan 
ekonomisk utsatthet och alla former av misshandel och vanvård av barn, liksom 
omhändertagande av barn.  Barn som växer upp i familjer som får ekonomiskt 
bistånd har visat sig även få svårare att etablera sig på arbetsmarknaden som vuxna. 

Föräldrar är viktiga för barns utveckling och hälsa. Många faktorer i samhället kan 
påverka förmågan att vara en bra förälder. Detta är särskilt viktigt för nya föräldrar i 
Sverige. Möjligheten att som förälder ta till sig information i olika sammanhang är 
därför viktig, för att skydda barnet samt ge barnet förutsättningar att vara trygg, 
kunna utvecklas och må bra.

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

Uppföljning
Ej aktuellt.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar att godkänna verksamhetens redovisning och därmed 
skickar den vidare till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Fnifu § 80/2021 Redovisning särskilda uppdrag budget 2021, handlingsid: Fn 
2021.1888. 

Kommunfullmäktige § 141/2020 Mål och budget 2021 med plan för 2022-2023, 
handlingsid: Fn 2020.3689.

_________

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige
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Fn § 58 Dnr FN 2021/70

Redovisning särskilda uppdrag budget 
2021 - Fnuu

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar att godkänna verksamhetens redovisning och skickar den 
vidare till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Familjenämnden fick i budgetbeslutet för 2021 särskilda uppdrag enligt nedan, att 
redovisa i samband med tertialuppföljning, T1, beslut Kf § 141/2020. 

”Familjenämnden ges i uppdrag att genom Nyföretagarcentrum höja medvetenheten 
hos eleverna i åk 7-9 kring egenföretagande, 0,05 mnkr.

Familjenämnden ges i uppdrag att utreda vad som kan vara lämpliga ytterligare 
stödåtgärder för individer som inte har den förväntade utvecklingen i SFI och att 
tillse att arbetslinjen med arbetsformerna mellan IFO och AME utvärderas och till 
TB1 återkommer med förslag på möjlig förändring, med positiv målsättning att fler 
snabbare ska ut i egen försörjning och/eller utbildning.

Uppdraget att starta upp Familjecentral i enlighet med avsiktsförklaring kvarstår. 
Finansiering genom sociala investeringsfonden.”

Uppdraget gällande SFI och AME redovisas i särskild tjänsteskrivelse.

Vad gäller startande av familjecentral har förvaltningen genomfört utredningar vilka 
sammanställts i en rapport. Rapporten har behandlats i familjenämnden vid två 
separata nämndsmöten. Rapporten är framtagen i dialog med inblandade aktörer, dvs 
Capio (mödravården), Region Skåne och Tomelilla kommun (Barn-och utbildning 
samt Individ och familj). Medverkande representanter från Capio och Region Skåne 
bedömer att rapporten utgör tillräckligt underlag för att de ska kunna fatta ett 
eventuellt beslut om att gå från avsiktsförklaring till samverkansavtal. Capio och/eller 
Region Skåne har inte återkommit med besked, än. I rapporten redovisas 
uppskattade kostnader för en familjecentral såväl avseende drift som investering. 
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Familjenämnden har med stöd av rapporten lyft dessa kostnader i nämndens 
budgetyttrande och som ett separat investeringsäskande till budgetberedningen. 

Vad gäller uppdraget om att höja medvetandegraden hos våra 7-9 elever på 
Kastanjeskolan med Nyföretagarcentrums hjälp så har denna insats försenats pga. 
pandemin. Kastanjeskolan har under våren 2021 haft en minst sagt annorlunda 
termin som inleddes med distansundervisning för alla elever under två veckor. 
Fortsättningen av vårterminen har inneburit fortsatt undervisning på distans, helt 
(vid uppmaning från smittskydd Skåne) eller till delar (succesiv återgång efter veckor 
helt på distans). Under dessa förutsättningar har ett arbete med Nyföretagarcentrum 
fått skjutas framåt till höstterminen 2021. 

Ekonomiska konsekvenser
Projekteringen och avtal om kommande familjecentral kommer att få ekonomiska 
konsekvenser men kostnaderna uppvägs av nyttan för medborgarna.

Barnperspektivet
Insatsen har skjutits upp på grund av pandemin men kommer att genomföras när det 
är möjligt. 

Miljöperspektivet
Ej tillämpligt.

Uppföljning
Uppdragen kommer att följas upp till kommunfullmäktige.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar att godkänna verksamhetens redovisning och skickar den 
vidare till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Fnuu § 24/2021 Redovisning särskilda uppdrag budget 2021, handlingsid: Fn 
2021.1898.

Kommunfullmäktige § 141/2020 Mål och budget 2021 med plan för 2022-2023, 
handlingsid: Fn 2020.3689.

_________
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Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige 
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Fn § 59 Dnr FN 2021/74

Initiativärende Brösarps ur och skur-
förskola

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar att ställa sig bakom initiativet i enlighet med 
ärendebeskrivningen och skicka det vidare till investeringsberedningen.

Ärendebeskrivning
Alliansen i familjenämnden, genom 1:e vice ordförande, Ewa Carnbrand (M), har 
lämnat in ett initiativärende till familjenämnden. Initiativet gäller investeringar i 
Brösarps skol- och förskolemiljö. För ett antal år sedan startades ett initiativ från 
politiskt håll för att öka Brösarps skolans attraktivitet. Initiativet hade sin bakgrund i 
de sjunkande elevtalen i Brösarps skola och en önskan om att attrahera nya 
barnfamiljer till Brösarp. Under de senaste åren har antalet elever i skolan och barn i 
förskolan ökat i Brösarp och skola/förskola. Utbyggnader och upprustningar har 
skett som en följd av detta, det s.k. ”hus-huset” har inretts ytterligare och i början av 
2021 stod en ny paviljong för förskolan redo för bruk.

Inlämnat initiativ fångar tidigare planeringar för Brösarps skola och ligger i linje med 
Brösarps skolans profil som ”Ur och skur”-skola.

Initiativet lyftes för familjenämnden efter det att nämnden fattat beslut om önskade 
investeringar för 2022 och kom därför inte med i den ordinarie 
investeringsberedningen.

Initiativet innehåller inte specificerade kostnader för exemplifierade insatser men 
sedan tidigare har rektor uppskattat kostnader för större delen av de insatser som 
lyfts i initiativet, exempelvis lärmiljöer skolgård/förskolegård samt uteklassrum. 

Dessa satsningar uppskattas till en total kostnad om cirka 275 000 kr. 

Offertförfrågan är ställd till ramavtalsleverantör och mer specifika 
kostnadsuppskattningar kommer att inkomma. Förhoppningsvis innan 
familjenämndens sammanträde den 28 maj 2021.

För den särskilda satsningen som alliansen i familjenämnden lyft genom sitt 
inlämnade av initiativ har det bildats en projektgrupp vilken eftersöker externa 
finansiärer och andra bidrag till satsningen.
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Ekonomiska konsekvenser
Förslaget preciserar de direkta ekonomiska konsekvenserna i form av 
investeringskostnader och tillkommande driftskostnader. I längre perspektiv om 
satsningen medför ökad attraktivitet kan långsiktiga ekonomiska vinster ske genom 
exempelvis ökad inflyttning och interkommunala intäkter.

Barnperspektivet
En ökad funktionalitet och ökade möjligheter för barn/elever i 
undervisningssituationen samt under rast och lek är positivt ur ett barnperspektiv.

Miljöperspektivet
Brösarps skolas och förskolas satsning på en ”Ur och skur”-verksamhet med allt det 
innebär av egen odling, utevistelse, ett genomgripande miljöperspektiv inspirerar våra 
barn och unga till hållbara val och lägger grunden för miljömedvetenhet.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämndens utbildningsutskott beslutar lämna initiativärendet till 
familjenämnden utan förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Fnuu § 23/2021 Initiativärende Brösarps ur och skur-förskola, handlingsid: Fn 
2021.1897.

Initiativärende till familjenämnden - kompletterande behov hos I Ur och Skur-
förskolan i Brösarp, handlingsid: Fn 2021.1565.

Förslag till beslut under sammanträdet
Charlotte Rosdala (C) yrkar att familjenämnden ska ställa sig bakom initiativet och 
skicka det vidare till investeringsberedningen.

Anders Throbäck (S) och Per-Olof Örnsved (SD) yrkar bifall till Charlotte Rosdalas 
(C) yrkande.
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Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordföranden att familjenämnden beslutar enligt 
Charlotte Rosdalas (C) yrkande.

_________

Beslutet skickas till:

Investeringsberedningen

Skolchef Johan Holmqvist
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Fn § 60 Dnr FN 2020/65

Kvalitetsgranskning delegering Barn och 
utbildning

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar besvara Skolinspektionens kvalitetsgranskning i enlighet 
med förvaltningens förslag till yttrande i ärendebeskrivningen. 

Ärendebeskrivning
Skolinspektionen genomförde en tematisk kvalitetsgranskning avseende 
huvudmannens styrning genom tydlighet i delegering och uppföljning hösten 2020. 

Granskningen avsåg grundskoleverksamheten.

Tomelilla kommun var en av 30 kommunala huvudmän som ingick i granskningen 
vilken genomfördes med digitala intervjuer 21–22 oktober för Tomelillas del. De 
som intervjuades var ett urval av rektorer för grundskolan, nämndens presidium, 
kommunstyrelsens arbetsutskott, kanslichef, biträdande skolchef och skolchef.

Skolinspektionens bedömning efter granskningen är att ett utvecklingsarbete i första 
hand behöver inledas inom följande områden.

Huvudmannens tydlighet i arbetet med delegering:

 Huvudmannen behöver försäkra sig om att medarbetare har rätt kompetens 
och möjligheter att utföra delegerade uppgifter.

Huvudmannens arbete med uppföljning och kontroll av delegerade uppgifter:

 Huvudmannen behöver kontrollera arbetet med delegerade uppgifter.

Förvaltningens förslag till yttrande:

Tomelilla kommun har, vilket Skolinspektionen identifierat i sin granskning, en tät 
samt strukturerad dialog mellan rektorer i grundskolan och förvaltningen. En ny 
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§ 60 forts.

styrmodell, tillitsbaserad styrning, är implementerad och genomsyrar dialogen mellan 
skolledning, förvaltning och huvudman. Vidare konstateras i granskningen att relativt 
få uppdrag delegeras till rektorer utifrån bestämmelser i skollagen. Delegering från 
huvudmannen till tjänstepersoner går företrädesvis till central förvaltningspersonal 
och skolchef. Innevarande delegeringsregler för familjenämnden avseende all 
skolverksamhet speglar detta genom sin omfattning. Efter Skolinspektionens 
granskning har en översyn av gällande delegeringsregler genomförts och 
huvudmannen kommer att besluta om revidering av dessa. Gällande 
delegeringsregler behöver revideras utifrån förändrad lagstiftning och en ökad 
möjlighet till delegering. Vidare har översynen gjorts utifrån vilken nivå hos 
huvudmannen som bäst kan fatta beslut utifrån aktuell bestämmelse adresserad till 
huvudmannen.

Efter det att nya och reviderade delegeringsregler beslutats kommer rektorer och 
andra berörda tjänstepersoner att utbildas inom området delegation från 
huvudmannen. En del i utbildningen kommer också att vara återrapportering av 
delegeringsbeslut till huvudmannen. Utbildningen/insatsen kommer att äga rum i 
början av hösten 2021.  Genom dessa åtgärder, reviderade delegeringsregler, 
utbildning och genomgång av dessa, är bedömningen att Skolinspektionens 
identifierade utvecklingsområden träffas.

Ekonomiska konsekvenser
Direkta ekonomiska konsekvenser föreligger inte. 

Barnperspektivet
Genomtänkta delegeringsregler där beslut fattas nära barnen ökar möjligheterna för 
att berört barns perspektiv får mer genomslag.

Miljöperspektivet
Ej aktuellt.

Förvaltningens förslag till beslut
Att familjenämnden besvarar Skolinspektionens kvalitetsgranskning i enlighet med 
förvaltningens förslag till yttrande i ärendebeskrivningen. 

Beslutsunderlag
Fnuu § 21/2021 Kvalitetsgranskning delegering Barn och utbildning, handlingsid: Fn 
2021.1895. 
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Begäran om informationsinhämtning rörande att Skolinspektionen granskar 
huvudman, handlingsid: Fn 2020.1343.

Svar på begäran om information och verksamhetsredogörelse gällande 
kvalitetsgranskning delegering, handlingsid: Fn 2020.1451.

Kommunicering av protokoll Skolinspektionens tematiska kvalitetsgranskning, 
handlingsid: Fn 2020.3404.

_________

Beslutet skickas till:

Arne Hellmark, Skolinspektionen

Skolchef Johan Holmqvist

Biträdande skolchef Ulrika Ahrlin
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Fn § 61 Dnr FN 2019/8

Delegeringsregler för familjenämnden 
2019-2022

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar om reviderade delegeringsregler gällande avsnitt 12 och 14 i 
enlighet med redovisat förslag, handlingsid: Fn 2021.1853, Bilaga, förslag reviderade 
delegeringsregler.

Ärendebeskrivning
Familjenämnden är via sitt nämndsreglemente utpekad nämnd att fullfölja uppgifter 
inom skolområdet. Familjenämnden är därigenom den nämnd som avses i 
skolförfattningar när begreppet hemkommun och huvudman används. 
Hemkommunen alternativt huvudmannen kan välja att delegera uppgifter till 
tjänstepersoner i verksamheten att fatta beslut, så kallade delegeringsbeslut, i 
hemkommunens/huvudmannens namn, vilket fastställs i nämndens 
delegeringsordning. Delegeringsordningen är under löpande översyn då nya 
bestämmelser tillkommer, bestämmelser tas bort eller förändras. I nu gällande 
delegeringsordning saknas en del lagbestämmelser vilka normalt brukar 
vidaredelegeras till tjänstepersoner. Detta i kombination med den 
skolinspektionstillsyn nämnden genomgått avseende delegering av beslut medför ett 
behov av reviderade delegeringsregler. Förslag på nya delegeringsregler vilka ersätter 
tidigare delegeringsregler, avsnitten 12 och 14, gällande delegeringsregler, redovisas 
som bilaga i ärendet.  

Ekonomiska konsekvenser
Ej aktuellt.

Barnperspektivet
En genomtänkt delegering där beslut hamnar närmre barn/elev som berörs kan vara 
positivt ur ett barnperspektiv, då närmare kännedom om barnet/eleven ökar 
möjligheten att tillvarata dennes rätt.

Miljöperspektivet
Ej aktuellt.
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Uppföljning
Delegeringslistan följs upp kontinuerligt vid behov.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämndens utbildningsutskott föreslår familjenämnden att besluta om 
reviderade delegeringsregler gällande avsnitt 12 och 14 i enlighet med redovisat 
förslag.

Beslutsunderlag
Fnuu § 22/2021 Delegeringsregler för familjenämnden 2019-2022, handlingsid: Fn 
2021.1896.

Bilaga ”Förslag på delegeringsregler avsnitt 12 och 14”, handlingsid: Fn 2021.1853.

_________

Beslutet skickas till:

Skolchef Johan Holmqvist
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Fn § 62 Dnr FN 2021/78

Beslutsattestanter 2021

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar anta bilagda attestförteckningar för barn- och utbildning 
samt individ- och familjeomsorgen för år 2021, samt delegerar till skolchefen och 
socialchefen att vid förändringar under året utse nya beslutsattestanter.

Ärendebeskrivning
I enlighet med gällande attestreglemente ska styrelsen och nämnder årligen fatta 
beslut om beslutsattestanter samt deras respektive beloppsgränser.

Ekonomiska konsekvenser
Det fastställda reglementet reglerar möjligheten att attestera fakturor och därmed 
minska de ekonomiska riskerna för felaktiga utbetalningar.

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

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

Uppföljning
I riskanalysen görs bedömning om rutinen ska vara en del i internkontrollplanen för 
verksamhetsåret.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar anta bilagda attestförteckningar för barn- och utbildning 
samt individ- och familjeomsorgen för år 2021, samt delegerar till skolchefen och 
socialchefen att vid förändringar under året utse nya beslutsattestanter.
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§ 62 forts.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, ekonomichef Elisabeth Wahlström, handlingsid: Fn 2021.1931.

Attestförteckning – BoU 2021, handlingsid Fn 2021.1993.

Attestförteckning – IFO 2021, handlingsid Fn 2021.1923.

_________

Beslutet skickas till:

Socialchef Camilla Andersson

Skolchef Johan Holmqvist

Ekonom Adnan Elkaz

Ekonom Jonas Svensson
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Fn § 63 Dnr FN 2019/7

Val av ledamot och ersättare i 
familjenämndens individ- och 
familjeutskott

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar utse Anna Sandegren (SD) till ledamot tillika 1:e vice 
ordförande i familjenämndens individ- och familjeutskott. 

Familjenämnden beslutar utse Per-Olof Örnsved (SD) till ersättare i familjenämndens 
individ- och familjeutskott.

Ärendebeskrivning
Paul Lennartsson (SD) har den 2 april 2021 inkommit med avsägelse som ledamot i 
familjenämnden.

Kommunfullmäktige beslutade den 3 maj 2021, § 60, att utse Anna Sandegren (SD) 
till ny ledamot i familjenämnden och att utse Anne Månäng (SD) till ny ersättare i 
familjenämnden.

Då nämnden enligt dess reglemente Kfs C 18:5 § 18 väljer ledamöter och ersättare i 
nämndens utskott föranleder Paul Lennartssons (SD) avsägelse att nämnden har att 
besluta om ny ledamot tillika 1:e vice ordförande och ny ersättare i familjenämndens 
individ- och familjeutskott.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar utse xx till ledamot tillika 1:e vice ordförande i 
familjenämndens individ- och familjeutskott. 

Familjenämnden beslutar utse xx som ny ersättare i familjenämndens individ- och 
familjeutskott.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Therese Stendahl, handlingsid: Fn 2021.1933.

Kommunfullmäktige § 60/2021, handlingsid: Fn 2021.1891.
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Förslag till beslut under sammanträdet
Per-Olof Örnsved (SD) föreslår att familjenämnden utser Anna Sandegren (SD) till 
ledamot tillika 1:e vice ordförande i familjenämndens individ- och familjeutskott. 

Anna Sandegren (SD) föreslår att familjenämnden utser Per-Olof Örnsved (SD) till 
ersättare i familjenämndens individ- och familjeutskott.

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

_________

Beslutet skickas till:

Anna Sandegren (SD)

Per-Olof Örnsved (SD)

Förtroendemannaregistret/Britt Ekstrand
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Fn § 64 Dnr FN 2021/3

Anmälningsärenden 2021

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Anmälningsärenden till familjenämnden den 28 maj 2021.

 Anmälda kränkningar april 2021.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Therese Stendahl, handlingsid: Fn 2021.1932.

Anmälda kränkningar april 2021, handlingsid: Fn 2021.1924.

_________

 

36



Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
28 maj 2021

Justerandes sign

Fn § 65 Dnr FN 2021/3

Anmälningsärenden 2021 - fnifu

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Placeringar av barn och unga april 2021

Kön Plats Kostnad/mån Placerings
start

Placerings
avslut

Flicka SIS 

Ljungaskog

Orana HVB 127 991 :-

2021-02-01

2021-03-11

2021-03-10

2021-03-31

Pojke SIS Ryds Brunn 161 200:- 2020-12-19

Pojke Almaröd AB   19 000:- 2021-03-01

Extern Öppenvård 

Kön Plats Kostnad/mån Placerings
start

Placerings
avslut

Pojke Samskapa HVB 2020-07-08 2021-02-01

Pojke Hassela 
Mentorskap

29 480:- 2020-12-19

Pojke Balans 37 650:- 2021-02-11
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§ 65 forts.

Placering av vuxen

Kön Plats Kostnad/
mån

Placerings
start

Placerings
avslut

Man Icuro 48 725:-_ 2021-03-07

Statistik fattade beslut, januari – april 2021

Beslut Januari Februari Mars April
Startade utredningar 10 4 14 7

Avslutade utredningar 
med insats

2 1 3 2

Avslutade utredningar 
utan insats

0 3 8 14

Förlängd utredningstid 
11:2

0 1 1 0

Nerlagda utredningar 0 0 0 0

Övervägande om fortsatt 
vård 6kap 8 § SoL

1 3 4 5

Vård enligt LVU 0 1 1 0

Avslag om vård enligt 
LVU

0 0 0 0

Vård enligt LVU upphör 0 1 1 1

Placering i 
jourhem/familjehem 
enligt SoL

0 0 0 0

Placering i 
akuthem/HVB-hem 
enligt SoL

0 0 0 0

Placering i 
stödboende/utsluss

0 0 0 0
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Placering i 
jourhem/familjehem 
enligt LVU

1 1 0 0

Placering i 
akuthem/HVB-hem 
enligt LVU

0 0 0 0

Placering SIS enligt LVU 0 0 0 0

Beviljat strukturerat 
öppenvårdsprogram

4 5 7 8

Domar och beslut, januari, februari, mars och april 2021

Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad 20 januari 2021. Mål nr. 614-21.

Handlingsid. Fn. 2021.154

Dom meddelad överklagat beslut angående umgängesbegränsning. Förvaltningsrätten 
avvisar överklagandet.

Domslut från Ystad Tingsrätt meddelad 10 februari 2021. Mål nr. B 3094-20.

Handlingsid. Fn 2021.682

Dom meddelad att avgörande har vunnit laga kraft 8 februari 2021 med påföljd, 
ungdomstjänst á 25 timmar. 

Domslut från Ystad Tingsrätt meddelad 4 mars 2021. Mål nr. T 984-19.

Handlingsid. Fn. 2021.1074

Dom meddelad om gemensam vårdnad av barn samt stadigvarande boende och 
umgängesrätt. 

Domslut från Ystad Tingsrätt meddelad 16 mars 2021. Mål nr. 3582-20.

Handlingsid. Fn 2021.1197

Dom meddelad om gemensam vårdnad av barn samt stadigvarande boende och 
umgängesrätt.
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Domslut från Hovrätten över Skåne och Blekinge meddelad 18 mars 2021. Mål nr. B 
3967-20.

Handlingsid. Fn 2021-1094.

Dom meddelad angående överklagat avgörande från Ystad Tingsrätt den 19 
november 2020, mål nr. B 2069-20 angående våld mot tjänsteman. Hovrätten ändrar 
tingsrättens beslut med att ogilla skadeståndsyrkandet. I övrigt gäller tingsrättens 
beslut. 

Domslut från Malmö Tingsrätt meddelad 19 mars 2021. Mål nr. B 815-21.

Handlingsid. Fn. 2021.1159

Dom meddelad angående brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra 
farliga föremål samt narkotikabrott med dagsböter som påföljd. 

Domslut från Ystad Tingsrätt meddelad 22 mars 2021. Mål nr. T 2211-20.

Handlingsid. Fn. 2021.1118

Dom meddelad angående vårdnad och umgänge av barn. 

Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad 26 mars 2021. Mål nr. 16262-20. 

Handlingsid. Fn. 2021-1190

Dom meddelad angående överklagat beslut gällande bistånd enligt socialtjänstlagen. 
Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad 26 mars 2021. Mål nr. 2923-21.

Handlingsid. Fn. 2021.1189

Dom meddelad angående överklagat beslut gällande bistånd enligt socialtjänstlagen. 
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad 26 mars 2021. Mål nr. 3119-21.

Handlingsid. Fn. 2021.1188

Dom meddelad angående överklagat beslut gällande bistånd enligt socialtjänstlagen. 
Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 
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Domslut från Ystad Tingsrätt meddelad 29 mars 2021. Mål nr. T35-21.

Handlingsid. Fn. 2021.1217

Dom meddelad angående vårdnad av barn. 

Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad 30 mars 2021. Mål nr. 2927-21.

Handlingsid. Fn. 2021.1255

Dom meddelad angående överklagat beslut gällande bistånd enligt socialtjänstlagen. 
Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad 7 april 2021. Mål nr. 1271-21.

Handlingsid. Fn. 2021.1301

Dom meddelad angående överklagat beslut gällande bistånd enligt socialtjänstlagen. 
Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Domslut från Malmö Tingsrätt meddelad 9 april 2021. Mål nr. B 815-21.

Handlingsid. Fn. 2021.1363

Meddelande om att dom från 19 mars 2021 ej vunnit laga kraft då domen är 
överklagad. 

Domslut från Ystad Tingsrätt meddelad 9 april 2021. Mål nr. T 527-21. 

Handlingsid. Fn. 2021.1332

Meddelande om att dom från 17 mars 2021 har vunnit laga kraft.

Domslut från Ystad Tingsrätt meddelad 12 april 2021. Mål nr. B 3320-20.

Handlingsid. Fn. 2021.1459

Dom gällande tillgrepp av fortskaffningsmedel samt olovlig körning. 
Påföljd 30 timmars ungdomstjänst. 

Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad 15 april 2021. Mål nr. 2335-21. 
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Handlingsid. Fn 2021.1438

Dom meddelad angående överklagat beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen. 
Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad 15 april 2021. Mål nr. 1802-21.

Handlingsid. Fn. 2021.1465

Dom meddelad angående överklagat beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen. 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad 21 april 2021. Mål nr. 901-21,

Handlingsid. Fn. 2021.1585

Dom meddelad angående överklagat beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen. 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

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

Beslutsunderlag
Fnifu § 79/2021 Redovisning av anmälningsärende april 2021, handlingsid: Fn 
2021.1887.

_________
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Fn § 66  

Redovisning av statistik och kostnader 
april 2021 - fnifu

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.

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

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

Beslutsunderlag
Fnifu § 81/2021 Redovisning av statistik och kostnader april 2021, handlingsid: Fn 
2021.1889. 

Redovisning, administratör Louise Jönsson och Camilla Ohlsson, handlingsid: Fn 
2021.1797.

_________
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