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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
18 juni 2021

Justerandes sign

Övriga närvarande:

Ej tjänstgörande ersättare
Sven Gunnarsson (C)
Roger Persson (S)
Robert Buhre (S)

Tjänstemän
Camilla Andersson, socialchef
Johan Holmqvist, skolchef
Ulrika Ahrlin, bitr. skolchef
Therese Stendahl, nämndsekreterare
Anna-Carin Larsson, budget/skuldrådgivare

Ärenden vid dagens sammanträde med Familjenämnden

§ 67 Dialoger och informationsärenden 2021
§ 68 Ekonomisk uppföljning 2021
§ 69 Tillsyn av fristående förskola Allegro 2021
§ 70 Tillsyn av fristående förskola – Magazinet
§ 71 Tillsyn av fristående förskola – Nyckelpigan
§ 72 Tillsyn av fristående förskola – Igelkotten
§ 73 Tillsyn av fristående förskola – Bonobo
§ 74 Tillsyn av fristående förskola - Personalkooperativet Eljen
§ 75 Tillsyn av pedagogisk omsorg - Ankis familjedaghem
§ 76 Anmälningsärenden 2021
§ 77 Anmälningsärenden 2021 – fnifu
§ 78 Redovisning av statistik och kostnader maj 2021 - fnifu
_________
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
18 juni 2021

Justerandes sign

Fn § 67 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.

 Rekryteringen till tjänsten som ny enhetschef för öppenvårdsenheten är klar. 
Den nya enhetschefen heter Fredrik Bavand och börjar i kommunen den 27 
september.

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

 Covid-19: Det finns ingen ny information att delge familjenämnden.

 Organisationsförändringar: Förslaget innebär att skolledningen förändras på 
Lindesborgsskolan och Byavångsskolan. Byavångsskolan får en rektor, 
medan Lindesborgsskolan har kvar organisationen med en rektor och en 
biträdande rektor.

 Behörigheten till yrkesprogram har stigit de senaste åren och detta året var 
77,3 procent av niondeklassarna behöriga till yrkesprogram.

 Beslut inväntas fortfarande från Region Skåne och Capio gällande 
Familjecentralen.

 På Kastanjeskolan har tio elever nått upp till 300 poäng eller mer i sitt 
meritvärde.

 Skolchefen informerar om den riktade tillsynen som skett på Kastanjeskolan 
och Lindesborgsskolan.

 Biträdande skolchef informerar om användningen av AV-media Skånes 
tjänster, där Tomelilla är en av medlemskommunerna. Tjänsten innebär att 
skolorna kan beställa pedagogiska resurser till exempel streama film, låna 
klassuppsättningar av böcker, robotar eller fysiska föremål som används i 
undervisningen. Tjänsten används flitigt och användandet har ökat under 
senaste åren. 

3



Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
18 juni 2021

Justerandes sign

§ 67 forts.

Anna-Carin Larsson informerar om sitt arbete kring budget- och skuldrådgivning.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Therese Stendahl, handlingsid: Fn 2021.2169.

Läget i länet 210519, handlingsid: Fn 2021.2164.

_________
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
18 juni 2021

Justerandes sign

Fn § 68 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: Fn 2021.2170.

Budgetuppföljning maj 2021 IFO, handlingsid: Fn 2021.2155.

Budgetuppföljning maj 2021 BoU, handlingsid: Fn 2021.2156.

_________
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
18 juni 2021

Justerandes sign

Fn § 69 Dnr FN 2021/57

Tillsyn av fristående förskola Allegro 
2021

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar att avsluta tillsynen utan åtgärder och lägger informationen 
till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Bakgrund om tillsyn enligt Skollagen kapitel 26 

Tillsyn innebär en självständig granskning som har till syfte att kontrollera om den 
verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av lagar och andra 
förordningar enligt 2 §. I tillsynen ingår att fatta de beslut om åtgärder som kan 
behövas för att den huvudman som bedriver verksamheten ska rätta fel som 
upptäckts vid granskningen. 

 

I enlighet med 4 § har kommunen tillsyn över de fristående förskolor, vars 
huvudman kommunen tidigare godkänt. Innehållet i tillsynen utgår från de 
bestämmelser som finns i Skollagen (2010:800 tom SFS 2020:605)), Läroplan för 
förskolan (Lpfö 18) samt dessa Allmänna råd från Skolverket, Allmänna råd för 
måluppfyllelse i förskolan (SKOLFS 2017:6) och Allmänna råd Systematiskt 
kvalitetsarbete – för skolväsendet (SKOLFS 2012:98)  

 

Det kan tilläggas att verksamheten enligt § 7 är skyldig att lämna de handlingar och 
upplysningar som begärs av tillsynsmyndigheten. 

 

Säkra och/eller förbättra kvaliteten vid de fristående förskolorna 

Alla barn i förskolan har rätt till en likvärdig utbildning – oavsett om förskolan drivs 
av kommunen eller av fristående huvudman. Därför är tillsynen en viktig del av 
kommunens kvalitetsarbete för att säkra likvärdigheten.  
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
18 juni 2021

Justerandes sign

§ 69 forts.

Förskolan Allegro ekonomisk förening har skickat in de handlingar som kommunen 
har efterfrågat. Det är information om huvudman, verksamhet, förskolepersonalens 
arbete med likabehandlingsarbetet och förskolepersonalens arbete med det 
systematiska kvalitetsarbetet.  En enkät har genomförts inom tillsynen där 
vårdnadshavares upplevelser efterfrågats.

 

Representanter från förvaltningen har på grund av pandemin Covid -19 inte besökt 
förskolan Allegro under denna tillsyn utan gjort sin bedömning på inlämnade 
underlag, enkät till vårdnadshavare och utdrag från belastningsregistret.  

  

Bedömning 

Förvaltningen bedömer att förskolan Allegro ekonomisk förenings ägar- och 
ledningskrets i enlighet med skollagen (kapitel 2  §§ 5 – 5a) har den samlade kunskap 
om de föreskrifter som behövs för att bedriva förskola, dvs skollagstiftning, 
arbetsrätt, arbetsmiljöbestämmelser och ekonomisk kompetens, och att samtliga 
personer i övrigt bedöms som lämpliga.  

 

Förvaltningen bedömer vidare att verksamheten följer de bestämmelser som finns 
för en godkänd förskoleverksamhet. 

Ekonomiska konsekvenser
Att fristående förskolors ägar- och ledningskrets har den kunskap som 
styrdokumenten kräver ger en mer robust och långsiktig förskoleorganisation i 
Tomelilla.

Barnperspektivet
Alla barn i förskolan har rätt till en likvärdig utbildning – oavsett om förskolan drivs 
av kommunen eller av fristående huvudman. Därför är tillsynen en viktig del av 
kommunens kvalitetsarbete för att säkra likvärdigheten.  

Miljöperspektivet
Inte tillämpligt.

Uppföljning
Tillsyn görs kontinuerligt.
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
18 juni 2021

Justerandes sign

§ 69 forts.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar att avsluta tillsynen utan åtgärder och lägger informationen 
till handlingarna.

Beslutsunderlag
Fnuu § 26/2021 Tillsyn av fristående förskola Allegro 2021, handlingsid: Fn 
2021.2216.

_________

Beslutet skickas till:

Skolchef Johan Holmqvist

Förskolan Allegro
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
18 juni 2021

Justerandes sign

Fn § 70 Dnr FN 2021/59

Tillsyn av fristående förskola - Magazinet

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar att avsluta tillsynen utan åtgärder och lägger informationen 
till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Bakgrund om tillsyn enligt Skollagen kapitel 26 

Tillsyn innebär en självständig granskning som har till syfte att kontrollera om den 
verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av lagar och andra 
förordningar enligt 2 §. I tillsynen ingår att fatta de beslut om åtgärder som kan 
behövas för att den huvudman som bedriver verksamheten ska rätta fel som 
upptäckts vid granskningen. 

 

I enlighet med 4 § har kommunen tillsyn över de fristående förskolor, vars 
huvudman kommunen tidigare godkänt. Innehållet i tillsynen utgår från de 
bestämmelser som finns i Skollagen (2010:800 tom SFS 2020:605)), Läroplan för 
förskolan (Lpfö 18) samt dessa Allmänna råd från Skolverket, Allmänna råd för 
måluppfyllelse i förskolan (SKOLFS 2017:6) och Allmänna råd Systematiskt 
kvalitetsarbete – för skolväsendet (SKOLFS 2012:98)  

 

Det kan tilläggas att verksamheten enligt § 7 är skyldig att lämna de handlingar och 
upplysningar som begärs av tillsynsmyndigheten. 

 

Säkra och/eller förbättra kvaliteten vid de fristående förskolorna 

Alla barn i förskolan har rätt till en likvärdig utbildning – oavsett om förskolan drivs 
av kommunen eller av fristående huvudman. Därför är tillsynen en viktig del av 
kommunens kvalitetsarbete för att säkra likvärdigheten.  

 

Magazinets Personalkooperativa Förskola Ekonomisk förening har skickat in de 
handlingar som kommunen har efterfrågat. Det är information om huvudman, 
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
18 juni 2021

Justerandes sign

§ 70 forts.

verksamhet, förskolepersonalens arbete med likabehandlingsarbetet och 
förskolepersonalens arbete med det systematiska kvalitetsarbetet.  En enkät har 
genomförts inom tillsynen där vårdnadshavares upplevelser efterfrågats.

 

Representanter från förvaltningen har på grund av pandemin Covid -19 inte besökt 
Magazinets Personalkooperativa Förskola Ekonomisk förening under denna tillsyn 
utan gjort sin bedömning på inlämnade underlag, enkät till vårdnadshavare och 
utdrag från belastningsregistret.  

  

Bedömning 

Förvaltningen bedömer att Magazinets Personalkooperativa Förskola Ekonomisk 
förening:s ägar- och ledningskrets i enlighet med skollagen (kapitel 2  §§ 5 – 5a) har 
den samlade kunskap om de föreskrifter som behövs för att bedriva förskola, dvs 
skollagstiftning, arbetsrätt, arbetsmiljöbestämmelser och ekonomisk kompetens, och 
att samtliga personer i övrigt bedöms som lämpliga.  

 

Förvaltningen bedömer vidare att verksamheten följer de bestämmelser som finns 
för en godkänd förskoleverksamhet. 

Ekonomiska konsekvenser
Att fristående förskolors ägar- och ledningskrets har den kunskap som 
styrdokumenten kräver ger en mer robust och långsiktig förskoleorganisation i 
Tomelilla.

Barnperspektivet
Alla barn i förskolan har rätt till en likvärdig utbildning – oavsett om förskolan drivs 
av kommunen eller av fristående huvudman. Därför är tillsynen en viktig del av 
kommunens kvalitetsarbete för att säkra likvärdigheten.  

Miljöperspektivet
Inte tillämpligt.

Uppföljning
Tillsyn görs kontinuerligt.
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
18 juni 2021

Justerandes sign

§ 70 forts.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar att avsluta tillsynen utan åtgärder och lägger informationen 
till handlingarna.

Beslutsunderlag
Fnuu § 27/2021 Tillsyn av fristående förskola – Magazinet, handlingsid: Fn 
2021.2217.

_________

Beslutet skickas till:

Skolchef Johan Holmqvist

Magazinets Personalkooperativa Förskola Ekonomisk förening
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
18 juni 2021

Justerandes sign

Fn § 71 Dnr FN 2021/60

Tillsyn av fristående förskola - 
Nyckelpigan

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar att avsluta tillsynen utan åtgärder och lägger informationen 
till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Bakgrund om tillsyn enligt Skollagen kapitel 26 

Tillsyn innebär en självständig granskning som har till syfte att kontrollera om den 
verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av lagar och andra 
förordningar enligt 2 §. I tillsynen ingår att fatta de beslut om åtgärder som kan 
behövas för att den huvudman som bedriver verksamheten ska rätta fel som 
upptäckts vid granskningen. 

 

I enlighet med 4 § har kommunen tillsyn över de fristående förskolor, vars 
huvudman kommunen tidigare godkänt. Innehållet i tillsynen utgår från de 
bestämmelser som finns i Skollagen (2010:800 tom SFS 2020:605)), Läroplan för 
förskolan (Lpfö 18) samt dessa Allmänna råd från Skolverket, Allmänna råd för 
måluppfyllelse i förskolan (SKOLFS 2017:6) och Allmänna råd Systematiskt 
kvalitetsarbete – för skolväsendet (SKOLFS 2012:98)  

 

Det kan tilläggas att verksamheten enligt § 7 är skyldig att lämna de handlingar och 
upplysningar som begärs av tillsynsmyndigheten. 

 

Säkra och/eller förbättra kvaliteten vid de fristående förskolorna 

Alla barn i förskolan har rätt till en likvärdig utbildning – oavsett om förskolan drivs 
av kommunen eller av fristående huvudman. Därför är tillsynen en viktig del av 
kommunens kvalitetsarbete för att säkra likvärdigheten.  
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
18 juni 2021

Justerandes sign

§ 71 forts.

Nyckelpigans förskola, AB AJMA har skickat in de handlingar som kommunen har 
efterfrågat. Det är information om huvudman, verksamhet, förskolepersonalens 
arbete med likabehandlingsarbetet och förskolepersonalens arbete med det 
systematiska kvalitetsarbetet.  En enkät har genomförts inom tillsynen där 
vårdnadshavares upplevelser efterfrågats.

 

Representanter från förvaltningen har på grund av pandemin Covid -19 inte besökt 
Nyckelpigans förskola under denna tillsyn utan gjort sin bedömning på inlämnade 
underlag, enkät till vårdnadshavare och utdrag från belastningsregistret.  

  

Bedömning 

Förvaltningen bedömer att Nyckelpigans förskola , AB AJMA:s ägar- och 
ledningskrets i enlighet med skollagen (kapitel 2  §§ 5 – 5a) har den samlade kunskap 
om de föreskrifter som behövs för att bedriva förskola, dvs skollagstiftning, 
arbetsrätt, arbetsmiljöbestämmelser och ekonomisk kompetens, och att samtliga 
personer i övrigt bedöms som lämpliga.  

 

Förvaltningen bedömer vidare att verksamheten följer de bestämmelser som finns 
för en godkänd förskoleverksamhet. 

Ekonomiska konsekvenser
Att fristående förskolors ägar- och ledningskrets har den kunskap som 
styrdokumenten kräver ger en mer robust och långsiktig förskoleorganisation i 
Tomelilla.

Barnperspektivet
Alla barn i förskolan har rätt till en likvärdig utbildning – oavsett om förskolan drivs 
av kommunen eller av fristående huvudman. Därför är tillsynen en viktig del av 
kommunens kvalitetsarbete för att säkra likvärdigheten.  

Miljöperspektivet
Inte tillämpligt.

Uppföljning
Tillsyn görs kontinuerligt.
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
18 juni 2021

Justerandes sign

§ 71 forts.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar att avsluta tillsynen utan åtgärder och lägger informationen 
till handlingarna.

Beslutsunderlag
Fnuu § 28/2021 Tillsyn av fristående förskola – Nyckelpigan, handlingsid: Fn 
2021.2218.

_________

Beslutet skickas till:

Skolchef Johan Holmqvist

Nyckelpigans förskola, AB AJMA
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
18 juni 2021

Justerandes sign

Fn § 72 Dnr FN 2021/61

Tillsyn av fristående förskola - Igelkotten

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar att avsluta tillsynen utan åtgärder och lägger informationen 
till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Bakgrund om tillsyn enligt Skollagen kapitel 26 

Tillsyn innebär en självständig granskning som har till syfte att kontrollera om den 
verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av lagar och andra 
förordningar enligt 2 §. I tillsynen ingår att fatta de beslut om åtgärder som kan 
behövas för att den huvudman som bedriver verksamheten ska rätta fel som 
upptäckts vid granskningen. 

 

I enlighet med 4 § har kommunen tillsyn över de fristående förskolor, vars 
huvudman kommunen tidigare godkänt. Innehållet i tillsynen utgår från de 
bestämmelser som finns i Skollagen (2010:800 tom SFS 2020:605)), Läroplan för 
förskolan (Lpfö 18) samt dessa Allmänna råd från Skolverket, Allmänna råd för 
måluppfyllelse i förskolan (SKOLFS 2017:6) och Allmänna råd Systematiskt 
kvalitetsarbete – för skolväsendet (SKOLFS 2012:98)  

 

Det kan tilläggas att verksamheten enligt § 7 är skyldig att lämna de handlingar och 
upplysningar som begärs av tillsynsmyndigheten. 

 

Säkra och/eller förbättra kvaliteten vid de fristående förskolorna 

Alla barn i förskolan har rätt till en likvärdig utbildning – oavsett om förskolan drivs 
av kommunen eller av fristående huvudman. Därför är tillsynen en viktig del av 
kommunens kvalitetsarbete för att säkra likvärdigheten.  

 

Igelkottens förskola, Svenska kyrkan har skickat in de handlingar som kommunen 
har efterfrågat. Det är information om huvudman, verksamhet, förskolepersonalens 
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
18 juni 2021

Justerandes sign

§ 72 forts.

arbete med likabehandlingsarbetet och förskolepersonalens arbete med det 
systematiska kvalitetsarbetet.  En enkät har genomförts inom tillsynen där 
vårdnadshavares upplevelser efterfrågats.

Representanter från förvaltningen har på grund av pandemin Covid -19 inte besökt 
Igelkottens förskola under denna tillsyn utan gjort sin bedömning på inlämnade 
underlag, enkät till vårdnadshavare och utdrag från belastningsregistret.  

  

Bedömning 

Förvaltningen bedömer att Igelkottens förskola, Svenska kyrkan:s ägar- och 
ledningskrets i enlighet med skollagen (kapitel 2  §§ 5 – 5a) har den samlade kunskap 
om de föreskrifter som behövs för att bedriva förskola, dvs skollagstiftning, 
arbetsrätt, arbetsmiljöbestämmelser och ekonomisk kompetens, och att samtliga 
personer i övrigt bedöms som lämpliga.  

 

Förvaltningen bedömer vidare att verksamheten följer de bestämmelser som finns 
för en godkänd förskoleverksamhet. 

Ekonomiska konsekvenser
Att fristående förskolors ägar- och ledningskrets har den kunskap som 
styrdokumenten kräver ger en mer robust och långsiktig förskoleorganisation i 
Tomelilla.

Barnperspektivet
Alla barn i förskolan har rätt till en likvärdig utbildning – oavsett om förskolan drivs 
av kommunen eller av fristående huvudman. Därför är tillsynen en viktig del av 
kommunens kvalitetsarbete för att säkra likvärdigheten.  

Miljöperspektivet
Inte tillämpligt.

Uppföljning
Tillsynen görs kontinuerligt.
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
18 juni 2021

Justerandes sign

§ 72 forts.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar att avsluta tillsynen utan åtgärder och lägger informationen 
till handlingarna.

Beslutsunderlag
Fnuu § 29/2021 Tillsyn av fristående förskola – Igelkotten, handlingsid: Fn 
2021.2219.

_________

Beslutet skickas till:

Skolchef Johan Holmqvist

Igelkottens förskola, Svenska kyrkan
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
18 juni 2021

Justerandes sign

Fn § 73 Dnr FN 2021/62

Tillsyn av fristående förskola - Bonobo

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar att avsluta tillsynen utan åtgärder och lägger informationen 
till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Bakgrund om tillsyn enligt Skollagen kapitel 26 

Tillsyn innebär en självständig granskning som har till syfte att kontrollera om den 
verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av lagar och andra 
förordningar enligt 2 §. I tillsynen ingår att fatta de beslut om åtgärder som kan 
behövas för att den huvudman som bedriver verksamheten ska rätta fel som 
upptäckts vid granskningen. 

 

I enlighet med 4 § har kommunen tillsyn över de fristående förskolor, vars 
huvudman kommunen tidigare godkänt. Innehållet i tillsynen utgår från de 
bestämmelser som finns i Skollagen (2010:800 tom SFS 2020:605)), Läroplan för 
förskolan (Lpfö 18) samt dessa Allmänna råd från Skolverket, Allmänna råd för 
måluppfyllelse i förskolan (SKOLFS 2017:6) och Allmänna råd Systematiskt 
kvalitetsarbete – för skolväsendet (SKOLFS 2012:98)  

 

Det kan tilläggas att verksamheten enligt § 7 är skyldig att lämna de handlingar och 
upplysningar som begärs av tillsynsmyndigheten. 

 

Säkra och/eller förbättra kvaliteten vid de fristående förskolorna 

Alla barn i förskolan har rätt till en likvärdig utbildning – oavsett om förskolan drivs 
av kommunen eller av fristående huvudman. Därför är tillsynen en viktig del av 
kommunens kvalitetsarbete för att säkra likvärdigheten.  

 

EvMa AB, Bonobos förskola har skickat in de handlingar som kommunen har 
efterfrågat. Det är information om huvudman, verksamhet, förskolepersonalens 
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
18 juni 2021

Justerandes sign

§ 73 forts.

arbete med likabehandlingsarbetet och förskolepersonalens arbete med det 
systematiska kvalitetsarbetet.  En enkät har genomförts inom tillsynen där 
vårdnadshavares upplevelser efterfrågats.

 

Representanter från förvaltningen har på grund av pandemin Covid -19 inte besökt 
Bonobos förskola under denna tillsyn utan gjort sin bedömning på inlämnade 
underlag, enkät till vårdnadshavare och utdrag från belastningsregistret.  

  

Bedömning 

Förvaltningen bedömer att EvMa AB, Bonobos förskola:s ägar- och ledningskrets i 
enlighet med skollagen (kapitel 2  §§ 5 – 5a) har den samlade kunskap om de 
föreskrifter som behövs för att bedriva förskola, dvs skollagstiftning, arbetsrätt, 
arbetsmiljöbestämmelser och ekonomisk kompetens, och att samtliga personer i 
övrigt bedöms som lämpliga.  

 

Förvaltningen bedömer vidare att verksamheten följer de bestämmelser som finns 
för en godkänd förskoleverksamhet. 

Ekonomiska konsekvenser
Att fristående förskolors ägar- och ledningskrets har den kunskap som 
styrdokumenten kräver ger en mer robust och långsiktig förskoleorganisation i 
Tomelilla.

Barnperspektivet
Alla barn i förskolan har rätt till en likvärdig utbildning – oavsett om förskolan drivs 
av kommunen eller av fristående huvudman. Därför är tillsynen en viktig del av 
kommunens kvalitetsarbete för att säkra likvärdigheten.  

Miljöperspektivet
Inte tillämpligt.

Uppföljning
Tillsynen görs kontinuerligt.
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Justerandes sign

§ 73 forts.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar att avsluta tillsynen utan åtgärder och lägger informationen 
till handlingarna.

Beslutsunderlag
Fnuu § 30/2021 Tillsyn av fristående förskola – Bonobo, handlingsid: Fn 2021.2220.

_________

Beslutet skickas till:

Skolchef Johan Holmqvist

EvMa AB, Bonobos förskola
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Fn § 74 Dnr FN 2021/63

Tillsyn av fristående förskola - 
Personalkooperativet Eljen

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar att avsluta tillsynen utan åtgärder och lägger informationen 
till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Bakgrund om tillsyn enligt Skollagen kapitel 26 

Tillsyn innebär en självständig granskning som har till syfte att kontrollera om den 
verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av lagar och andra 
förordningar enligt 2 §. I tillsynen ingår att fatta de beslut om åtgärder som kan 
behövas för att den huvudman som bedriver verksamheten ska rätta fel som 
upptäckts vid granskningen. 

 

I enlighet med 4 § har kommunen tillsyn över de fristående förskolor, vars 
huvudman kommunen tidigare godkänt. Innehållet i tillsynen utgår från de 
bestämmelser som finns i Skollagen (2010:800 tom SFS 2020:605)), Läroplan för 
förskolan (Lpfö 18) samt dessa Allmänna råd från Skolverket, Allmänna råd för 
måluppfyllelse i förskolan (SKOLFS 2017:6) och Allmänna råd Systematiskt 
kvalitetsarbete – för skolväsendet (SKOLFS 2012:98)  

 

Det kan tilläggas att verksamheten enligt § 7 är skyldig att lämna de handlingar och 
upplysningar som begärs av tillsynsmyndigheten. 

 

Säkra och/eller förbättra kvaliteten vid de fristående förskolorna 

Alla barn i förskolan har rätt till en likvärdig utbildning – oavsett om förskolan drivs 
av kommunen eller av fristående huvudman. Därför är tillsynen en viktig del av 
kommunens kvalitetsarbete för att säkra likvärdigheten.  
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§ 74 forts.

Personalkooperativet Eljen, Eljaröds Personalkooperativa förskola och fritidshem 
ekonomisk förening har skickat in de handlingar som kommunen har efterfrågat. Det 
är information om huvudman, verksamhet, förskolepersonalens arbete med 
likabehandlingsarbetet och förskolepersonalens arbete med det systematiska 
kvalitetsarbetet.  En enkät har genomförts inom tillsynen där vårdnadshavares 
upplevelser efterfrågats.

 

Representanter från förvaltningen har på grund av pandemin Covid -19 inte besökt 
Personalkooperativet Eljen, under denna tillsyn utan gjort sin bedömning på 
inlämnade underlag, enkät till vårdnadshavare och utdrag från belastningsregistret.  

  

Bedömning 

Förvaltningen bedömer att Personalkooperativet Eljen, Eljaröds Personalkooperativa 
förskola och fritidshem ekonomisk förening:s ägar- och ledningskrets i enlighet med 
skollagen (kapitel 2  §§ 5 – 5a) har den samlade kunskap om de föreskrifter som 
behövs för att bedriva förskola, dvs skollagstiftning, arbetsrätt, 
arbetsmiljöbestämmelser och ekonomisk kompetens, och att samtliga personer i 
övrigt bedöms som lämpliga.  

 

Förvaltningen bedömer vidare att verksamheten följer de bestämmelser som finns 
för en godkänd förskoleverksamhet. 

Ekonomiska konsekvenser
Att fristående förskolors ägar- och ledningskrets har den kunskap som 
styrdokumenten kräver ger en mer robust och långsiktig förskoleorganisation i 
Tomelilla.

Barnperspektivet
Alla barn i förskolan har rätt till en likvärdig utbildning – oavsett om förskolan drivs 
av kommunen eller av fristående huvudman. Därför är tillsynen en viktig del av 
kommunens kvalitetsarbete för att säkra likvärdigheten.  

Miljöperspektivet
Inte tillämpligt.

Uppföljning
Tillsyn görs kontinuerligt.

22



Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
18 juni 2021

Justerandes sign

§ 74 forts.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar att avsluta tillsynen utan åtgärder och lägger informationen 
till handlingarna.

Beslutsunderlag
Fnuu § 31/2021 Tillsyn av fristående förskola - Personalkooperativet Eljen, 
handlingsid: Fn 2021.2221.

_________

Beslutet skickas till:

Skolchef

Personalkooperativet Eljen, Eljaröds Personalkooperativa förskola och fritidshem 
ekonomisk förening
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Fn § 75 Dnr FN 2021/64

Tillsyn av pedagogisk omsorg - Ankis 
familjedaghem

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar att avsluta tillsynen utan åtgärder och lägger informationen 
till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kraven på annan pedagogisk verksamhet är annorlunda än för förskola och därför 
behövdes inte alla underlag för förskolan fyllas i.

Bakgrund om tillsyn enligt Skollagen kapitel 26 

Tillsyn innebär en självständig granskning som har till syfte att kontrollera om den 
verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av lagar och andra 
förordningar enligt 2 §. I tillsynen ingår att fatta de beslut om åtgärder som kan 
behövas för att den huvudman som bedriver verksamheten ska rätta fel som 
upptäckts vid granskningen. 

I enlighet med 3–4 §§ skollagen följer att den kommun som beslutat att ge bidrag till 
en enskild huvudman för pedagogisk omsorg är tillsynsmyndighet över den enskilda 
huvudmannens verksamhet.

Det kan tilläggas att verksamheten enligt § 7 är skyldig att lämna de handlingar och 
upplysningar som begärs av tillsynsmyndigheten. 

Ankis familjedaghem har skickat in de handlingar som kommunen har efterfrågat. 
Det är information om huvudman, verksamhet, och personalens arbete med 
likabehandlingsarbetet En enkät har genomförts inom tillsynen där vårdnadshavares 
upplevelser efterfrågats.

 

Representanter från förvaltningen har på grund av pandemin Covid -19 inte besökt 
Ankis familjedaghem under denna tillsyn utan gjort sin bedömning på inlämnade 
underlag, enkät till vårdnadshavare och utdrag från belastningsregistret.  
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§ 75 forts.  

Bedömning 

Förvaltningen bedömer att Ankis familjedaghem följer de bestämmelser som finns 
för en godkänd annan pedagogisk verksamhet.

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser för Tomelilla kommun.

Barnperspektivet
En god annan pedagogisk verksamhet ger barn i Tomelilla kommun föutsättningar 
för fortsatt lärande.

Miljöperspektivet
Inte tillämpligt.

Uppföljning
Tillsyn gör kontinuerligt.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar att avsluta tillsynen utan åtgärder och lägger informationen 
till handlingarna.

Beslutsunderlag
Fnuu § 32/2021 Tillsyn av pedagogisk omsorg - Ankis familjedaghem, handlingsid: 
Fn 2021.2222.

_________

Beslutet skickas till:

Skolchef Johan Holmqvist

Ankis familjedaghem
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Fn § 76 Dnr FN 2021/3

Anmälningsärenden 2021

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Anmälningsärenden till familjenämnden den 18 juni 2021.

 Beslut för förskoleklass och grundskola.

 Kränkningar maj 2021.

 Dom i mål nr 951-21, bifall på ansökan om vite.

 Uppföljningsbeslut efter kvalitetsgranskning av huvudmannens styrning 
genom tydlighet i delegering och uppföljning.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Therese Stendahl, handlingsid: Fn 2021.2178.

Beslut för förskoleklass och grundskola, dnr 2020:9159, handlingsid: Fn 2021.1837.

Anmälda kränkningar maj 2021, handlingsid: Fn 2021.2165.

Dom i mål nr 951-21, bifall på ansökan om vite, handlingsid: Fn 2021.1955.

Uppföljningsbeslut efter kvalitetsgranskning av huvudmannens styrning genom 
tydlighet i delegering och uppföljning, dnr 2019:9157, handlingsid: Fn 2021.2154.

_________
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Fn § 77 Dnr FN 2021/3

Anmälningsärenden 2021 - fnifu

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Placeringar av barn och unga maj 2021

Kön Plats Kostnad/mån Placerings
start

Placerings
avslut

Pojke Forsane 
akutboend

2021-05-12

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

Pojke Almaröd AB   57 000:- 2021-03-01

Extern Öppenvård 

Kön Plats Kostnad/mån Placerings
start

Placerings
avslut

Pojke Hassela 
Mentorskap

28 810:- 2021-12-19

Pojke Balans 14 660:- 2021-02-11
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§ 77 forts.

Vuxen placering

Kön Plats Kostnad/
mån

Placerings
start

Placerings
avslut

Man Icuro 58 470:- 2021-03-07

Statistik fattade beslut, februari – maj 2021

Beslut Februari Mars April Maj
Startade utredningar 4 14 7 8

Avslutade utredningar 
med insats

1 3 2 2

Avslutade utredningar 
utan insats

3 8 14 2

Förlängd utredningstid 
11:2

1 1 0 0

Nerlagda utredningar 0 0 0 0

Övervägande om fortsatt 
vård 6kap 8 § SoL

3 4 5 4

Vård enligt LVU 1 1 0 1

Avslag om vård enligt 
LVU

0 0 0 0

Vård enligt LVU upphör 1 1 1 1

Placering i 
jourhem/familjehem 
enligt SoL

0 0 0 2

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

5 7 8 7

Statistik fattade beslut SoL LVM februari - maj
Beslutstyp Febr Mars April Maj
Ekonomiskt bistånd
Utr. Ek bistånd enl 11 kap 1 § SoL 26 12 15 18

Avsluta utr. Ek bistånd 13 19 5 12

Lägga ner utr. Ek bistånd 4 6 3 3

Försörjningsstöd 4 kap 1 § SoL 126 129 126 107

Livsföring övrigt 4 kap 1 § SoL 75 76 51 49

Arbetsförberedande 12 1 3 3

Avslag 4:1 SoL 71 99 93 75

Överklagan rätt tid 4 9 2 2

Överklagan avvisas 2 2 0 0

Yttrande över överklagat beslut 0 1 1 1

Ändring överklagat beslut 0 1 1 1

Familjefrid
Utredning 11:1 ansökan 3 1 1 0

Avsluta utredning 1 1 1 0

Lägga ner utredning 1 0 1 0

Öppenvård familjefrid 0 1 0 0

Försörjningsstöd 4 kap 1 § SoL 4 3 0 1

Livsföring övrigt 4 kap 1 § SoL 1 1 0 0
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Avslag 4:1 SoL 0 0 1 0

Vuxenenheten
Inleda utredning enligt 11 kap 1 § SoL 4 2 5 1

Avsluta utredning 2 2 1 0

Utredning yttrande/upplysning 0 2 0 1

Avsluta utredning – avslag 1 1 0 0

Inleda utredning 7 § LVM 1 1 0 0

Avsluta utredning LVM § 11 2 0 1 0

Omedelbart omhändertagande enl 13 § 
LVM

0 0 0 0

Ansökan om vård enligt 11 § LVM 0 0 1 0

Placering LVM hem 27 § 0 0 0 0

Placering HVB hem 27 § 0 0 0 0

Placering HVB hem missbruk 0 1 0 0

Placering HVB hem övriga vuxna 0 0 0 0

Yttrande körkortsförordningen 3:8 0 0 0 0

Yttrande körkortsförordningen 5:2 1 2 0 0

Öppenvård vuxen 1 0 0 0

Avslag öppenvård 0 0 0 0

Beslutstyp Febr Mars April maj
Överklagan 0 0 0 0

Överklagan avvisas 0 0 0 0

Yttrande över överklagat beslut 0 0 0 0

Ändring av överklagat beslut 0 0 0 0

Boendekontrakt
Inleda utredning 11 kap 1 § SoL 0 3 4 3

Avsluta utredning 1 2 2 3

Bevilja andrahandskontrakt 0 0 0 0

Avslag 4:1 0 2 2 2

Överklagan rätt tid 0 0 1 0
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Ändring av överklagat beslut 0 0 1 0

Domar och beslut, maj 2021

Meddelande från Ystad Tingsrätt 3 maj2021. Mål nr. T 3763-20.

Handlingsid. Fn. 2021.1682

Meddelande om att dom från 8 april 2021 har vunnit laga kraft den 29 april 2021.

Domslut från Förvaltningsrätten meddelad 3 maj 2021. Mål nr. 2426-21.

Handlingsid. Fn. 2021.1680

Dom meddelad angående överklagat beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen.

Förvaltningsrätten avslår överklagan.

Meddelande från Ystad Tingsrätt 5 maj 2021. Mål nr. B 3320-20.

Handlingsid. Fn 2021.1731

Dom har vunnit laga kraft den 3 maj 2021 gällande brott som tilltalad är dömd för. 
Påföljd ungdomstjänst 30 timmar.

Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad 7 maj 2021. Mål nr. 2366-21.

Handlingsid. Fn 2021-1768.

Dom meddelad angående överklagat beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen.

Förvaltningsrätten avslår överklagan. 

Domslut från Ystad Tingsrätt meddelad 21 maj 2021. Mål nr. T 2902-20.

Handlingsid. Fn. 2021.1921

Dom meddelad angående särskilt förordnad vårdnadshavare. 
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Domslut från Kammarrätten i Göteborg meddelad 27 maj 2021. Mål nr. 1049-21.

Handlingsid. Fn. 2021.1978

Dom meddelad gällande överklagat beslut om beredande vård av unga. 
Förvaltningsrätten avslår överklagan. 

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

Beslutsunderlag
Fnifu § 98/2021 Redovisning av anmälningsärende maj 2021, handlingsid: Fn 
2021.2128.

Placeringar maj 2021, handlingsid: Fn 2021.2021.

Familjehem maj 2021, handlingsid: Fn 2021.2020.

Dom nr T 3763-20 har vunnit laga kraft, särskilt förordnad
vårdnadshavare, handlingsid: Fn 2021.1682.

Dom i mål 2426-21 avseende bistånd, avslag, handlingsid: Fn 2021.1680.

Dom nr B 3320-20 har vunnit laga kraft, ungdomstjänst, handlingsid: Fn 2021.1731.

Dom i mål nummer 2366-21 gällande bistånd enligt socialtjänstlagen, avslag , 
handlingsid: Fn.2021.1768.

Dom i mål nr T 2902-20, överflyttande av vårdnad om barn, handlingsid: Fn 
2021.1921.

Dom i mål 1049-21 avseende beredande av vård av unga, avslag, överklagad dom i 
Förvaltningsrätten, mål nr 14186-20, handlingsid: Fn 2021.1978.

_________
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Fn § 78  

Redovisning av statistik och kostnader 
maj 2021 - fnifu

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna. 

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

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

Beslutsunderlag
Fnifu § 99/2021 Redovisning av statistik och kostnader maj 2021, handlingsid: Fn 
2021.2127.

Redovisning, administratörer Louise Jönsson och Camilla Ohlsson, handlingsid: Fn 
2021.2039.

_________
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