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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

4 mars 2022

Övriga närvarande
Ej tjänstgörande ersättare
Roger Persson (S)
Robert Buhre (S)
Janet ten Have (M), 08.30-11.30
Tjänstemän
Johan Holmqvist, skolchef
Ulrika Ahrlin, bitr. skolchef
Camilla Andersson, socialchef
Liliana Pekalska, enhetschef, § 18
Adnan Elkaz, ekonom, § 24
Jonas Svensson, verksamhetscontroller, § 24
Therese Stendahl, nämndsekreterare

Ärenden vid dagens sammanträde med Familjenämnden

Signature reference: 37af5037-ac11-4dc2-b9b2-330b91c89fe7

§ 17
§ 18
§ 19
§ 20
§ 21
§ 22
§ 23
§ 24
§ 25
§ 26
§ 27
§ 28
§ 29
§ 30

Ändringar i föredragningslistan
Dialoger och informationsärenden 2022
Familjecentral
Verksamhetsplan BoU 2022
Utvärdering betyg höstterminen 2021
Rapport kö till förskolan
Riskanalys och Revisionsplan 2022 för Tomelilla kommun
Årsredovisning 2021 Familjenämnden
Uppföljning intern kontroll 2021
Intern kontrollplan Familjenämnden 2022
Granskning av våldsutsatta personer i nära relationer
Otillåten påverkan
Motion - Samverkan läsårstider
Medborgarinitiativ - Skolkampanj om att inte skräpa ner och trafikregler för
cyklister
§ 31
Ordförandeförslag - Kostnadsfria mensskydd i grundskolan
§ 32
Ordförandeförslag - Stipendium meritvärde
§ 33
Kvalitetsberättelse 2021 IFO
§ 34
Ferieungdomar 2022
§ 35
Delegeringsregler för familjenämnden 2019-2022
§ 36
Delegeringsbeslut 2022
§ 37
Anmälningsärenden 2022
§ 38
Anmälningsärenden januari 2022 – Fnifu
§ 39
Redovisning av statistik och kostnader januari 2022
§ 40
Plats för familjenämndens nästa sammanträde
_________
Justerandes sign
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
4 mars 2022

Fn § 17

Ändringar i föredragningslistan
Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar följande:

Punkt 26, ”Plats för familjenämndens nästa sammanträde” tillkommer.
Punkt 4, Punkten om ”Covid-19” stryks och ersätts av punkten ”Kriget i Ukraina”
Punkt 4, enhetschef Liliana Pekalska presenterar sig för familjenämnden.

Signature reference: 37af5037-ac11-4dc2-b9b2-330b91c89fe7

_________

Justerandes sign
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
4 mars 2022

Fn § 18

Dnr FN 2022/2

Dialoger och informationsärenden 2022
Familjenämndens beslut

Familjenämnden beslutar godkänna informationen och lägger densamma till
handlingarna.

Ärendebeskrivning

Socialchef Camilla Andersson informerar om individ- och familjeverksamheten,
samt;
•

Extratjänsterna via Arbetsförmedlingen kommer försvinna under de närmsta
månaderna. Under 2021 har Tomelilla kommun haft 22 personer på
extratjänster. Verksamheten kommer framöver att ansöka om
introduktionsjobb under 6 månader via Arbetsförmedlingen. Kostnaden för
arbetsgivaren är dubbelt så hög som för extratjänster men det finns ett värde
i att vara kvar i arbetslivet för medborgaren.

•

Liliana Pekalska, ny enhetschef inom individ- och familjeverksamheten,
presenterar sig för utskottet. Liliana började i Tomelilla kommun den 1 mars
2022. Hon är utbildad socionom och har varit chef inom olika verksamheter
sedan 2004.

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

Signature reference: 37af5037-ac11-4dc2-b9b2-330b91c89fe7

•

Covid-19/Kriget i Ukraina: Covid-19 kommer inte längre stå med som en
stående punkt på familjenämndens sammanträden. Kommunledningen har
tidigare träffats en gång i veckan för att diskutera lägesbilden kring Covid-19
men kommer fortsättningsvis ersättas av diskussioner rörande följderna från
det pågående kriget i Ukraina. Massflyktsdirektivet kommer bland annat
diskuteras. Vi vet inte hur många människor som kommer söka sig till
Tomelilla. Vi har inte någon stor andel barn från Ukraina i våra skolor.
Socialchefen informerar om att det just nu görs en inventering av bostäder
för att se var boende kan erbjudas åt flyktingarna.

•

Vuxenutbildning: Vi har ett lägre antal studerande just nu, ca 160 stycken i
januari, jämfört med prognos cirka 200. Antalet kommer öka under året som

Justerandes sign
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
4 mars 2022

§ 18 forts.
kommer. Borttagandet av extratjänster innebär sannolikt att
vuxenutbildningen kan komma att fyllas på. Tomelilla har bra samverkan
med Ystad med avtal på ett år, förhoppningsvis kan det bli längre avtalstid
kommande år. Vi håller även på med att utveckla samarbetet med
folkhögskolan. Tomelilla önskar mer samverkan kring vuxenutbildningen och
SÖSK-kommunernas samarbete kan komma att utökas ännu mer. Ett
utökande av samverkan är ett politiskt beslut som behöver ske över
kommungränserna.
•

Samverkan bästa skola: Förvaltningen fick påringning av Skolverket innan
julledigheten med erbjudande om att deltaga i samverkan för bästa skola. I
januari intervjuade Skolverket rektorerna i tätorten och förvaltningen. Vi
beslutade att inte deltaga i erbjudandet utifrån det utvecklingsarbete vi redan
befinner oss i och de succesiva resultatförbättringar vi sett under senare år.
Det kan komma en inbjudan från Skolverket som familjenämnden kan
behöva tacka nej till. Skolchefen med flera ska träffa generaldirektören för
Skolverket under vecka 11.

•

Biträdande skolchefen informerar om att tillsynen av fristående förskolor
kommer inledas nu. Det kommer att ske en mer verksamhetsnära tillsyn än
vad som var fallet i fjol, vilken var en granskning av styrning och ledning av
förskolorna, ägarprövning.

Förvaltningens förslag till beslut

Familjenämnden beslutar godkänna informationen och lägger densamma till
handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Therese Stendahl, handlingsid: Fn 2022.633.

Signature reference: 37af5037-ac11-4dc2-b9b2-330b91c89fe7

_________

Justerandes sign

5

Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
4 mars 2022

Fn § 19

Dnr FN 2020/124

Familjecentral
Familjenämndens beslut

Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Förvaltningen redogör för ärendets utveckling.
Bygglovshandlingar och brandskyddsdokument gällande fastigheten på Skolgatan 7
är inlämnade. Förvaltningen har haft möte med Region Skåne och Capio som har
sett underlaget. Regionen ska ta det vidare till Regionfastigheter som kommer ta
beslut om vilka lokalanpassningar som måste göras. Samverkansavtalet är parterna i
stora drag överens om.
Uppföljning
Vid varje sammanträde för familjenämnden.

Förvaltningens förslag till beslut

Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Therese Stendahl, handlingsid: Fn 2022.634.

Tidigare behandling

Signature reference: 37af5037-ac11-4dc2-b9b2-330b91c89fe7

Fn § 112/2020:

Familjenämnden beslutar att förvaltningen får ett utökat uppdrag gällande
familjecentral innebärande att ta fram en grov kostnadsberäkning för
byggande av en ny lokal och återkomma med en rapportering till
familjenämnden i december.
Fn § 122/2020:
Familjenämnden beslutar lämna underlaget vidare till investeringsberedningen för
vidare handläggning.
Fn § 89/2021:

Justerandes sign
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
4 mars 2022

§ 19 forts.
Familjenämnden beslutar att presidiet tillsammans med tjänstemän ska lägga upp en
plan för arbetet framåt.
Fn § 100/2021:
Familjenämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag att se över möjligheterna att
starta en öppen förskola som samverkar med öppenvården kring familjer för det fall
att samverkan mellan kommunen, Capio och regionen inte kommer vidare, samt tar
fram en kostnadskalkyl till familjenämndens nästa sammanträde.
Fn § 109/2021:
Familjenämnden beslutar ansöka om medel från sociala investeringsfonden om
590 000 kr för verksamhetskostnader samt kostnad för lokal.
Familjenämnden beslutar att familjecentrumet ska stå klart senast den 1 september
2022.
Familjenämnden beslutar att uppföljning i ärendet redovisas på varje kommande
sammanträde med familjenämnden.
Fn § 115/2021:
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.
Fn § 131/2021:
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.
Fn § 2/2022:
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.
_________
Beslutet skickas till:
Skolchef Johan Holmqvist
Signature reference: 37af5037-ac11-4dc2-b9b2-330b91c89fe7

Socialchef Camilla Andersson

Justerandes sign
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
4 mars 2022

Fn § 20

Dnr FN 2022/33

Verksamhetsplan BoU 2022
Familjenämndens beslut

Familjenämnden beslutar lägga informationen kring verksamhetsplan för Barn- och
utbildningsverksamheten till handlingarna.

Ärendebeskrivning

I verksamhetsplanen beskriver Barn- och utbildningsverksamheten följande:
•

Vårt uppdrag

•

Omvärldsbevakning

•

Vad vi vill uppnå

•

Vad vi behöver göra

•

Vad vi planerar på längre sikt

Ekonomiska konsekvenser
Att ha en långsiktig planering gör att verksamheten har förutsättningar att bli mer
effektiv.
Barnperspektivet
Ärendet handlar om barns tillgång till en god utbildning.

Signature reference: 37af5037-ac11-4dc2-b9b2-330b91c89fe7

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
Uppföljning
Planen följs upp löpande inom verksamheten. Någon formell uppföljning i nämnden
sker inte.

Justerandes sign
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
4 mars 2022

§ 20 forts.

Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till
familjenämnden

Familjenämnden beslutar lägga informationen kring verksamhetsplan för Barn- och
utbildningsverksamheten till handlingarna.

Beslutsunderlag

Fnuu § 6/2022, handlingsid: Fn 2022.574.
Verksamhetsplan 2022 BoU, handlingsid: Fn 2022.439.

Tidigare behandling
Fnuu § 6/2022:

Familjenämnden beslutar lägga informationen kring verksamhetsplan för Barn- och
utbildningsverksamheten till handlingarna.
_________

Beslutet skickas till:

Signature reference: 37af5037-ac11-4dc2-b9b2-330b91c89fe7

Skolchef Johan Holmqvist

Justerandes sign
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
4 mars 2022

Fn § 21

Dnr FN 2022/35

Utvärdering betyg höstterminen 2021
Familjenämndens beslut

Familjenämnden beslutar lägga statistiken för betygsresultat höstterminen 2021 till
handlingarna.

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsverksamheten redovisar statistik för betygsresultat för
höstterminen 2021 samt en jämförelse med vår- och höstbetyg 2019 och 2020.
Därutöver sker dialog i ärendet.
Åk 6 medelvärde meritpoäng
Termin

Flickor

Pojkar

Samtliga

Ht 21

180

159

168

Vt 21

228

200

213

Ht 20

193

169

180

Vt 20

224

185

205

Ht 19

189

155

172
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Åk 9 medelvärde meritpoäng
Termin

Flickor

Pojkar

Samtliga

Ht 21

181

155

167

Vt 21

221

167

192

Ht 20

204

155

178

Vt 20

201

170

188

Ht 19

191

165

180

Justerandes sign
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
4 mars 2022

§ 21 forts.
Åk 9 behörighet till gymnasiets yrkesprogram
Termin

Flickor

Pojkar

Samtliga

Ht 21

58%

62%

60%

Vt 21

87%

70%

78%

Ht 20

78%

55%

66%

Vt 20

77%

66%

72%

Ht 19

56%

56%

56%

Ekonomiska konsekvenser
God uppföljning ger bättre förutsättningar för eventuell justering av skolpeng.
Barnperspektivet
Verksamheten och ärendet är utifrån barnperspektiv.
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte kunnat se konsekvenser för miljön gällande ärendet.
Uppföljning
Betygsresultat följs upp efter höstterminen samt i kvalitetsrapport efter vårterminen.

Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till
familjenämnden
Signature reference: 37af5037-ac11-4dc2-b9b2-330b91c89fe7

Familjenämnden beslutar lägga statistiken för betygsresultat höstterminen 2021 till
handlingarna.

Beslutsunderlag

Fnuu § 7/2022, handlingsid: Fn 2022.575.

Tidigare behandling
Fnuu § 7/2022:

Justerandes sign
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
4 mars 2022

§ 21 forts.
Familjenämnden beslutar lägga statistiken för betygsresultat höstterminen 2021 till
handlingarna.
_________

Beslutet skickas till:

Signature reference: 37af5037-ac11-4dc2-b9b2-330b91c89fe7

Skolchef Johan Holmqvist

Justerandes sign
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
4 mars 2022

Fn § 22

Dnr FN 2022/34

Rapport kö till förskolan
Familjenämndens beslut

Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Från 1 april 2022 till 30 juni står det 18 barn i kö till förskolan. Till omsorgen för
kväll, natt och helg, Nattviolen, står 12 barn.
Det kommer att behövas fler förskoleplatser i tätorten inom några år och
förvaltningen har därför lyft detta vid planeringsmöten med Samhällsbyggnad. Den
kommunala förskolan i tätorten upplever att det är trångt. Prästkragen, huset bredvid
Ängens förskola, används fortfarande för en barngrupp och avdelningen där
Nattviolen varit har nu även en barngrupp under dagtid. Hyrestiden för Prästkragen
går ut 2026.
Ekonomiska konsekvenser
Eventuella framtida behov av fler förskolelokaler får ekonomiska konsekvenser.
Barnperspektivet
Ärendet i sig har ett barnperspektiv.
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte kunnat se att ärendet har någon miljöpåverkan.
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Uppföljning
Antal barn följs upp höst och vår.

Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till
familjenämnden
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

Fnuu § 8/2022, handlingsid: Fn 2022.576.

Justerandes sign
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
4 mars 2022

§ 22 forts.

Tidigare behandling
Fnuu § 8/2022:

Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.
_________

Beslutet skickas till:

Signature reference: 37af5037-ac11-4dc2-b9b2-330b91c89fe7

Skolchef Johan Holmqvist

Justerandes sign
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
4 mars 2022

Fn § 23

Dnr FN 2022/39

Riskanalys och Revisionsplan 2022 för
Tomelilla kommun
Familjenämndens beslut

Familjenämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Revisorerna har översänt Rev § 7/2022 Riskanalys och Revisionsplan 2022 för
Tomelilla kommun, till familjenämnden för kännedom.

Förvaltningens förslag till beslut

Familjenämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Therese Stendahl, handlingsid: Fn 2022.636.
Rev § 7/2022 Riskanalys och Revisionsplan 2022 för Tomelilla kommun,
handlingsid: Fn 2022.593.
SLUTLIG RoV 2022 Tomelilla kommunrevision förkortad version, handlingsid: Fn
2022.594.

Tidigare behandling
Rev § 7/2022:

Signature reference: 37af5037-ac11-4dc2-b9b2-330b91c89fe7

Revisorerna beslutar följande
-

Att anta revisionsplan för 2022.

-

Att godkänna projektbeskrivningarna gällande granskning av kommunens
krishantering och beredskap, granskning av direktupphandling, granskning av
samverkan mellan skola och socialtjänst, granskning av verkställigheten av
kommunfullmäktiges beslut samt uppföljningsgranskning av 2020-års
fördjupade granskningar.

-

Att skicka den förkortade versionen av revisionsplanen för kännedom till
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, familjenämnden, vård och
omsorgsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, byggnadsnämnden, Tomelilla-

Justerandes sign
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
4 mars 2022

§ 23 forts.
Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd, kultur- och fritidsnämnden samt
valnämnden.
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_________
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
4 mars 2022

Fn § 24

Dnr FN 2022/29

Årsredovisning 2021 Familjenämnden
Familjenämndens beslut

Familjenämnden beslutar ställa sig bakom förvaltningens förslag på årsredovisning
för familjenämnden 2021, handlingsid: Fn 2022.619, och sända detsamma till
ekonomiavdelningen.

Ärendebeskrivning

Förvaltningen presenterar förslag på årsredovisning med måluppföljning för
familjenämnden 2021.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget till beslut har inga konsekvenser.
Barnperspektivet
Förslaget till beslut har inga konsekvenser.
Miljöperspektivet
Förslaget till beslut berör inte miljöperspektivet.
Uppföljning
Inte tillämpligt.

Signature reference: 37af5037-ac11-4dc2-b9b2-330b91c89fe7

Förvaltningens förslag till beslut

Familjenämnden beslutar ställa sig bakom förvaltningens förslag på årsredovisning
för familjenämnden 2021, handlingsid: Fn 2022.619, och sända detsamma till
ekonomiavdelningen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Therese Stendahl, handlingsid: Fn 2022.637.
Årsredovisning 2021 Familjenämnden, handlingsid: Fn 2022.619.
_________

Justerandes sign
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
4 mars 2022

§ 24 forts.
Beslutet skickas till:
Skolchef Johan Holmqvist
Socialchef Camilla Andersson

Signature reference: 37af5037-ac11-4dc2-b9b2-330b91c89fe7

Ekonomichef Elisabeth Wahlström

Justerandes sign
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
4 mars 2022

Fn § 25

Dnr FN 2021/79

Uppföljning intern kontroll 2021
Familjenämndens beslut

Familjenämnden beslutar godkänna uppföljningen av intern kontroll 2021,
handlingsid: Fn 2022.622 och lägger denna till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Denna rapport innehåller verksamheternas sammanfattande bedömning av
uppföljningen av intern kontrollplan gällande Individ- och
familjeverksamheten och Barn- och utbildningsverksamheten, samt
dokumentation av dess kontrollpunkter och både eventuella direktåtgärder och
granskningar.
Familjenämnden upprättade efter genomförd riskanalys en intern kontrollplan
för nämndens verksamheter efter befintliga rutiner.
Individ och familj

Signature reference: 37af5037-ac11-4dc2-b9b2-330b91c89fe7

Arbetet med internkontroll sätter fokus på risker och brister i verksamheten
och skapar en medvetenhet i verksamheten om vad som behövs för att
bedriva en transparent verksamhet med god ekonomi och kvalitet. Resultatet
visar att kontrollerna genomförts enligt plan.
Arbetet med händelserapportering/avvikelser gör att ett kvalitetsarbete görs
systematiskt i verksamheterna. Genom noggrann utredning och analys har de
brister som uppdagats lett till förbättringar i rutiner och arbetssätt.
Rutinen för skyddsbedömning på Barn och familj är känd och följs. Efter
granskning kan det konstateras att rutinen för uppföljningssamtal för de barn
som fyller 18 år behöver förbättras, ett arbete med detta har inletts av ansvarig
Enhetschef.
ASI genomförs och följs upp på samtliga ärende som är aktuella, det finns en
god följsamhet och kännedom om rutinen. (ASI står för Addiction Severity Index
som är en standardiserad och strukturerad intervju som används av missbruks och
beroendevården) I familjefridsärende följs rutinen och är känd för medarbetarna.
En grupp som arbetar med att se över befintliga processer, rutiner och
checklistor har tillsatts. Företrädare för samtliga verksamheter inom Individ
och familj har fått uppdraget att revidera tidigare rutiner och göra processen
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
4 mars 2022

§ 25 forts.
tydlig i den nya organisationen. Efter att i maj 2021 gått igenom samtliga elever
på SFI och skapat en ny samverkansrutin finns det nu tydliga planer och
uppföljningar på samtliga elever.
Barn och utbildning
Barn och utbildning har genomfört sin granskning enligt plan, det vill säga
granskat skolornas metoder för att främja elevnärvaro samt samverkan mellan
förskola/skola och IFO.
I nuläget finns olika närvarorutiner på skolorna. Samtliga skolor registrerar
frånvaron i Infomentor (lärplattformen) men uppföljningen skiljer sig åt,
samtliga följer dock upp närvaron och gemensam insatstrappa finns.
Införandet av Nytorpsmodellen, på sikt på samtliga skolor, är en insats för att i
högre grad arbeta evidensbaserat med kartläggning och åtgärder.
Det finns enbart en nedskriven rutin gällande samverkan med IFO och Barnoch utbildning, orosanmälningar från skola/förskola till IFO. Flera andra
informationsflöden finns men dessa är inte nedskrivna, vilket är en brist.
Under 2022 kommer flera samarbeten kring rutiner initieras på olika nivåer.
Ekonomiska konsekvenser

Uppföljningen syftar till att höja kvaliteten i förhållande till det ekonomiska
utrymmet.
Barnperspektivet

Signature reference: 37af5037-ac11-4dc2-b9b2-330b91c89fe7

Uppföljningen syftar till att höja kvaliteten av kommunservicen för
medborgarna i Tomelilla kommun.
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att uppföljningen påverkar miljön.
Uppföljning
Intern kontrollplan och granskningar utifrån densamma görs varje år.

Förvaltningens förslag till beslut

Familjenämnden beslutar godkänna uppföljningen av intern kontroll 2021,
handlingsid: Fn 2022.622 och lägger denna till handlingarna.

Justerandes sign
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
4 mars 2022

§ 25 forts.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, biträdande skolchef Ulrika Ahrlin, handlingsid: Fn 2022.639.
Uppföljning internkontrollplan, årsredovisning 2021 – Familjenämnden, handlingsid:
Fn 2022.622.
_________

Beslutet skickas till:
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Skolchef Johan Holmqvist

Signature reference: 37af5037-ac11-4dc2-b9b2-330b91c89fe7

Socialchef Camilla Andersson
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
4 mars 2022

Fn § 26

Dnr FN 2021/103

Intern kontrollplan Familjenämnden 2022
Familjenämndens beslut

Familjenämnden beslutar fastställa intern kontrollplan 2022, handlingsid: Fn
2022.353.

Ärendebeskrivning

Sedan familjenämnden i Fn § 118 sammanträdesprotokoll 26 november 2021 beslutat
om vilka kontrollpunkter som ska ingå i den interna kontrollplanen fastställs slutligt
familjenämndens interna kontrollplan 2022, handlingsid: Fn 2022.353.
Ekonomiska konsekvenser
God uppföljning ger bättre kvalitet på verksamheten.
Barnperspektivet
Barns villkor gynnas av god uppföljning som ger kvalitet.
Miljöperspektivet
Ingen påverkan.
Uppföljning
Under året 2022.

Utskottens förslag till familjenämnden
Signature reference: 37af5037-ac11-4dc2-b9b2-330b91c89fe7

Familjenämnden beslutar fastställa intern kontrollplan 2022, handlingsid: Fn
2022.353.
Familjenämndens individ- och familjeutskott beslutar att lämna ärendet till
familjenämnden utan förslag till beslut.

Beslutsunderlag

Fnuu § 11/2022, handlingsid: Fn 2022.580.
Fnifu § 32/2022, handlingsid: Fn 2022.505.
Familjenämnden internkontrollplan 2022, handlingsid: Fn 2022.353.

Justerandes sign
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
4 mars 2022

§ 26 forts.
Fn § 118/2021 Intern kontrollplan Familjenämnden 2022, handlingsid: Fn
2021.3966.
Bruttolista intern kontrollplan 2022 Fnuu, version 2, handlingsid: Fn 2021.3712.
Bruttolista 2022 IoF, slutlig version, handlingsid: Fn 2021.3621.

Tidigare behandling
Fnifu § 169/2021:

Familjenämnden beslutar anta punkterna 3, 4 och 6 i förvaltningens
bruttolista, handlingsid: Fn 2021.3621, över risker/kontrollpunkter som ska
ingå i familjenämndens interna kontrollplan.
Fnuu § 44/2021:

Familjenämnden beslutar anta punkterna 10, 19 och 20 i förvaltningens
bruttolista, handlingsid: Fn 2021.3712, över risker/kontrollpunkter som ska
ingå i familjenämndens interna kontrollplan.
Fn § 118/2021:

Familjenämnden beslutar anta punkterna 3, 4 och 6 i förvaltningens bruttolista
gällande individ- och familjeomsorgen, handlingsid: Fn 2021.3621, samt
punkterna 10, 19 och 20 i förvaltningens bruttolista gällande barn- och
utbildningsverksamheten, handlingsid: Fn 2021.3712 över
risker/kontrollpunkter som ska ingå i familjenämndens interna kontrollplan.
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Fnifu § 32/2022:
Familjenämndens individ- och familjeutskott beslutar att lämna ärendet till
familjenämnden utan förslag till beslut.
Fnuu § 11/2022:
Familjenämnden beslutar fastställa intern kontrollplan 2022, handlingsid: Fn
2022.353.
_________
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
4 mars 2022

§ 26 forts.
Beslutet skickas till:
Socialchef Camilla Andersson
Skolchef Johan Holmqvist
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Ekonomichef Elisabeth Wahlström
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
4 mars 2022

Fn § 27

Dnr FN 2021/122

Granskning av våldsutsatta personer i
nära relationer
Familjenämndens beslut

Familjenämnden beslutar att yttra sig enligt förvaltningens förslag till yttrande i
ärendebeskrivningen.

Protokollsanteckning

Per Gustafsson (SD) lämnar protokollsanteckning, handlingsid: Fn 2022.714.

Ärendebeskrivning

KPMG har av Tomelilla kommuns revisorer fått i uppdrag att kartlägga arbetet med
våldsutsatta personer i nära relationer. Syftet med granskningen är att kartlägga
familjenämndens arbete med våldsutsatta personer i nära relationer och om arbetet
sker på ett ändamålsenligt sätt. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 2021.
Att arbeta med våldsutsatta personer i nära relationer är en av socialtjänstens
arbetsuppgifter. I socialtjänstlagen stadgas att socialtjänsten särskilt ska beakta att
kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan
vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation.
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Revisorernas sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att
familjenämndens arbete med våld i nära relationer överlag sker på ett ändamålsenligt
sätt men att frågan behöver lyftas på en kommunövergripande nivå för att säkerställa
att alla kommunens verksamheter får kunskap och kan uppmärksamma ärenden där
våld/hot förekommer.
Utifrån revisorernas bedömning och slutsats rekommenderas familjenämnden att:
- Utarbeta en handlingsplan om våld i nära relationer. Frågan bör med fördel
även lyftas till kommunstyrelsen genom utarbetandet av en
kommunövergripande handlingsplan. Det skulle tydliggöra den politiska
intentionen i frågan.
- Säkerställa att all personal genomgår en grundläggande utbildningsinsats om
våld i nära relationer så att det blir lättare för medarbetare och
förtroendevalda att uppmärksamma signaler hos personer de möter i sitt
arbete eller bland sina kollegor.
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
4 mars 2022

§ 27 forts.
Förvaltningen, genom socialchef Camilla Andersson, lämnar följande förslag till
yttrande från familjenämnden:
Familjenämnden fortsätter att utveckla arbetet med våldsutsatta personer i nära
relationer genom att bland annat ta fram en handlingsplan för socialtjänstens arbete
mot våld i nära relationer samt hedersvåld och förtryck. Handlingsplanen ska utgå
från Regeringens åtgärdsprogram för att förebygga och bekämpa mäns våld mot
kvinnor 2021-2023.
Strategins utgångspunkter är följande:
• Våld ska förebyggas med fokus på våldsutövare och maskulinitetsnormer
• Större uppmärksamhet på flickors och unga kvinnors utsatthet för våld
• Flera livssituationer och omständigheter kan innebära särskild sårbarhet
• Funktionshinderperspektiv
• Barnets rätt och barnets bästa
• Hbtqi-personers rättigheter
• Förbättrad samverkan och styrning
• Kunskapsbaserat arbete
I densamma kommer en del att handla om kompetensutveckling och spridning av
information. En aktivitet ska vara att utforma en övergripande grundläggande
utbildningssatsning kring våld i nära relationer och hedersrelaterat våld som vänder
sig till samtliga anställda och förtroendevalda i Tomelilla kommun.

Signature reference: 37af5037-ac11-4dc2-b9b2-330b91c89fe7

Ekonomiska konsekvenser
Att upprätta en fram en plan för socialtjänstens arbete med våld i nära relationer
samt hedervåld och förtryck ger inga ekonomiska konsekvenser för familjenämnden.
Barnperspektivet
Barn som bevittnar våld är i en mycket utsatt position. Verksamheten har rutiner för
hur barnet får skydd och stöd i dessa situationer.
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
4 mars 2022

§ 27 forts.
Uppföljning
Planen kommer att beslutas och följas upp av familjenämnden vid behov.

Familjenämndens individ- och familjeutskotts
förslag till familjenämnden
Familjenämndens individ- och familjeutskott beslutar att lämna ärendet till
familjenämnden utan förslag till beslut.

Beslutsunderlag

Fnifu § 30/2022, handlingsid: Fn 2022.503.
Revisorerna § 64/2021 Granskning av Tomelilla kommuns arbete med våldsutsatta
personer i nära relationer, handlingsid: Fn 2021.4109
Missivskrivelse - Granskning av våldsutsatta personer i nära relationer signerat,
handlingsid: Fn 2021.4110.
SLUTLIG Rapport Våld i nära relationer Tomelilla kommun, handlingsid: Fn
2021.4111.

Tidigare behandling
Revisorerna § 64/2021:

Revisorerna beslutar följande
-

Att godkänna granskningsrapport ”Granskning av arbetet med våldsutsatta
personer i nära relationer”.

-

Att översända granskningsrapporten samt missivskrivelse till familjenämnden
för yttrande senast 2022-03-10 samt till kommunfullmäktige och
kommunstyrelsen för kännedom

Signature reference: 37af5037-ac11-4dc2-b9b2-330b91c89fe7

Fnifu § 30/2022:
Familjenämndens individ- och familjeutskott beslutar att lämna ärendet till
familjenämnden utan förslag till beslut.
_________
Beslutet skickas till:
Revisorerna
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Protokollsanteckning
Sammanträdesdatum
11 februari 2022
Dnr FN 2021/122

Vi Sverigedemokrater ställer oss frågande till varför just Hbtqi-personers rättigheter ska
särskiljas från alla andra medborgares rättigheter.

För Sverigedemokraterna Tomelilla
Per Gustafsson

Signature reference: 37af5037-ac11-4dc2-b9b2-330b91c89fe7
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
4 mars 2022

Fn § 28

Dnr FN 2021/123

Otillåten påverkan
Familjenämndens beslut

Familjenämnden beslutar att yttra sig till Tomelilla kommuns revisorer enligt
förvaltningens förslag till yttrande.

Ärendebeskrivning

Under hösten 2021 har KPMG på uppdrag av Tomelilla kommuns revisorer granskat
kommunstyrelsen, vård-och omsorgsnämnden, byggnadsnämnden och
familjenämnden avseende det förebyggande arbetet mot otillåten påverkan.
Revisionen har genomförts genom intervjuer med tjänstepersoner från de olika
verksamheterna samt intervjuer med politiker från granskade nämnder. Kommunens
revisorer lämnar genom KPMG förslag på ett antal rekommendationer.
Rekommendationerna är ibland riktade till enskild nämnd, exempelvis
byggnadsnämnden eller kommunstyrelsen och kommenteras inte vidare i
familjenämndens svar till kommunens revisorer.
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Två rekommendationer som revisorerna föreslår är riktade till samtliga granskade
nämnder, därigenom också familjenämnden:
-

Att riskanalyser återkommande genomförs specifikt för området
oegentligheter inkluderande otillåten påverkan.

-

Att säkerställa informations och utbildningsinsatser avseende området
tillhandahålls politiker och tjänstemän

FÖRSLAG TILL YTTRANDE:
-

Inför 2022 har familjenämnden, beslutat om intern kontroll avseende
förekomsten av otillåten påverkan, område barn-och utbildning, dvs
familjenämnden har inkluderat området inom sitt intern kontrollarbete. Även
framgent inför kommande budgetår kommer ”otillåten påverkan”
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
4 mars 2022

§ 28 forts.
återkomma i riskförteckningen, den så kallade bruttolistan som ställs upp
inför arbetet med riskanalys/intern kontroll. Utfallet i kommande riskanalyser
vilar till delar på utfallet av den särskilda interna kontroll granskning för 2022.
Därigenom anser familjenämnden att nämnden uppfyller rekommendationen
avseende specifik riskanalys vilken kommer leda till förebyggande åtgärder.
-

Intern kontroll uppföljningen 2022 i kombination med de insatser
kommunstyrelsen beslutar utifrån rekommendationerna från kommunens
revisorer kommer i sin tur ge svar på vilka slags utbildnings- och
informationsinsatser som behövs, såväl för tjänstepersoner som för politiker.

Ekonomiska konsekvenser
Ett förebyggande arbete gentemot oegentligheter och otillåten påverkan ger
goodwill-vinster och är gynnande för kommunens varumärke. De direkta
ekonomiska konsekvenserna är inte överblickbara.
Barnperspektivet
Ej aktuellt i detta ärende
Miljöperspektivet
Ej aktuellt
Uppföljning

Utskottens förslag till familjenämnden

Familjenämnden beslutar att yttra sig till Tomelilla kommuns revisorer enligt
förvaltningens förslag till yttrande.
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Familjenämndens individ- och familjeutskott beslutar att lämna ärendet till
familjenämnden utan förslag till beslut.

Beslutsunderlag

Fnuu § 10/2022, handlingsid: Fn 2022.579.
Fnifu § 31/2022, handlingsid: Fn 2022.504.
Revisorerna § 65/ 2021 Granskning av Tomelilla kommuns förebyggande arbete mot
otillåten påverkan, handlingsid: Fn 2021.4113.
Missivskrivelse - Granskning av det förebyggande arbetet mot otillåten påverkan,
signerat, handlingsid: Fn 2021.4114.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
4 mars 2022

§ 28 forts.
Granskningsrapport - Otillåten påverkan, Slutlig version, handlingsid: Fn 2021.4112.
Fn § 118/2021 Intern kontrollplan Familjenämnden 2022, handlingsid: Fn
2021.3966.

Tidigare behandling
Fn § 118/2021:

Familjenämnden beslutar anta punkterna 3, 4 och 6 i förvaltningens bruttolista
gällande individ- och familjeomsorgen, handlingsid: Fn 2021.3621, samt
punkterna 10, 19 och 20 i förvaltningens bruttolista gällande barn- och
utbildningsverksamheten, handlingsid: Fn 2021.3712 över
risker/kontrollpunkter som ska ingå i familjenämndens interna kontrollplan.
Revisorerna § 65/ 2021:
Revisorerna beslutar följande
-

Att godkänna granskningsrapport ”Granskning av det förebyggande arbetet
mot otillåten påverkan”.

-

Att översända granskningsrapporten samt missivskrivelse till
kommunstyrelsen, familjenämnden, vård och omsorgsnämnden och
byggnadsnämnden för yttrande senast 2022-03-17 samt till
kommunfullmäktige för kännedom.

Fnifu § 31/2022:
Familjenämndens individ- och familjeutskott beslutar att lämna ärendet till
familjenämnden utan förslag till beslut.
Fnuu § 10/2022:

Signature reference: 37af5037-ac11-4dc2-b9b2-330b91c89fe7

Familjenämnden beslutar att yttra sig till Tomelilla kommuns revisorer enligt
förvaltningens förslag till yttrande.
_________

Beslutet skickas till:
Revisorerna
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
4 mars 2022

Fn § 29

Dnr FN 2022/30

Motion - Samverkan läsårstider
Familjenämndens beslut

Familjenämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige avslå motionen.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen, Tomelilla kommun tar
initiativ till årlig samverkan kring läsårstiderna i sydöstra Skåne, till förvaltningen för
beredning och därefter till familjenämnden och SÖSK för yttrande. Som skäl anges
svårigheter för familjer med barn i skolor i olika kommuner att planera semester och
resor.
Elevernas läsårstider beslutats för närvarande i varje kommun eller enskild
huvudman, som anges i skolförordningen men påverkas även av
huvudöverenskommelsen 21(bilaga M) med Lärarförbundets och Lärarnas
Riksförbunds Samverkansråd.
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Familjer väljer idag att låta sina barn i högre grad gå i andra kommunala eller
fristående skolor och då kan det hända att eleverna har olika läsårstider. Till exempel
har den kommunala grundskolan och gymnasiet i Ystad inte samma start- och
sluttider för läsåret. Tomelillas elever går i en rad olika skolor utanför den lokala
kommunala grundskolan som är där familjenämnden beslutar kring läsårets start- och
sluttider.
Innan förslag till läsårstider landar för beslut i familjenämnden sker en dialog med
rektorerna och lärarfacken för att ge lärarna och eleverna en så optimal arbets- och
lärsituation som möjligt. Varje huvudman har olika rutiner för
planering/dokumentation/ bedömning av lärande, olika kommunövergripande dagar
(till exempel medarbetardagarna) samt olika kompetensutvecklingsinsatser som
varierar över tid beroende på huvudmannens skolors aktuella utmaningar. Ibland
sker stora kompetensutvecklingsinsatser i samarbete med andra aktörer som kan ha
betydelse för läsårstiderna. De lokala lärarfackens tankar kring återhämtning påverkar
också, till exempel studiedagar på höstlovet eller jullovets längd.
Sammantaget gör detta att huvudmännens skolor kan ha olika behov av arbetsdagar
för lärarna före eller efter elevernas terminsstart och arbetsdagar (studiedagar) vid
andra tillfällen.
En synpunkt som lyftes i dialogen med rektorerna var att elever i grundsärskolan
(ämnesområden, tidigare träningsskolan) som har skola i Ystad eller Simrishamn
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
4 mars 2022

§ 29 forts.
ibland har behov av skolomsorg under studiedagar i den andra kommunen. Detta har
alltid fungerat men hade fått en naturlig lösning med gemensamma studiedagar och
läsårstider.
Eleverna ska ha minst 178 undervisningsdagar och lärarna 194 arbetsdagar, därutöver
ska lärare som är anställda enligt bilaga M ha 45 kalenderdagar sammanhängande
ferie.
Efter dialog med rektorerna vill förvaltningen behålla inflytandet över läsårets start
och slut, planering av studiedagar för lärare och övriga lovdagar så nära
verksamheten som möjligt. Detta gör att lärarnas arbete kan fördelas på ett bättre
sätt och ger eleverna högre kvalitet på undervisningen.
Sven Gunnarsson (C) lyfter frågan om förvaltningen kan göra en omvärldsanalys
med skolförvaltningen i SÖSK-kommunerna kring gemensamma läsårstider.
Ekonomiska konsekvenser
Att de lokala lärarfacken har inflytande över förläggningen av arbetsdagarna utifrån
de lokala förutsättningarna ger en mer hållbar arbetssituation och därmed en
ekonomisk vinst.
Barnperspektivet
Att planera lärarnas arbetstid så att de kan göra sina planeringar/dokumentation och
bedömning av lärande efter de lokala förutsättningarna ger eleverna en bättre
lärmiljö.
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Miljöperspektivet
Inte relevant.
Uppföljning
Dialog med lärarfacken före förslag till läsårstider lämnas till familjenämnden för
beslut.

Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till
familjenämnden

Familjenämnden beslutar godkänna förvaltningens förslag till yttrande och skickar
detta till kommunstyrelsens arbetsutskott.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
4 mars 2022

§ 29 forts.

Beslutsunderlag

Fnuu § 12/2022, handlingsid: Fn 2022.581.
Ksau § 20/2022 Motion - Samverkan läsårstider, handlingsid: Fn 2022.150.

Tidigare behandling
Ksau § 20/2022:

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till förvaltningen för
beredning och därefter till familjenämnden och SÖSK för yttrande.
Fnuu § 12/2022:
Familjenämnden beslutar godkänna förvaltningens förslag till yttrande och skickar
detta till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Förslag till beslut under sammanträdet

Per Gustafsson (SD) yrkar att familjenämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen.
Anders Throbäck (S) yrkar att familjenämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige
att bifalla motionen.

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordföranden att familjenämnden beslutar enligt Per
Gustafssons (SD) yrkande.
Votering begärs och ska genomföras.
Följande beslutsordning bestäms:
Ja-röst för att föreslå kommunfullmäktiga att bifalla motionen.
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Nej-röst för att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Omröstning

Med två ja-röster mot fyra nej-röster och en som avstår beslutar familjenämnden att
föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Ja-röster: Anders Throbäck (S) och Carina Persson (L).
Nej-röster: Sven Gunnarsson (C), Anna Sandegren (SD), Chris Persson (M), Per
Gustafsson (SD).
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§ 29 forts.
Avstår: Linda Ekelund (V).
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Biträdande skolchef Ulrika Ahrlin
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Fn § 30

Dnr FN 2022/36

Medborgarinitiativ - Skolkampanj om att
inte skräpa ner och trafikregler för
cyklister
Familjenämndens beslut

Familjenämnden beslutar besvara medborgarinitiativet enligt förvaltningens förslag
till yttrande.

Ärendebeskrivning

Ett medborgarinitiativ med följande förslag har inkommit till kommunstyrelsens
arbetsutskott:
”Kampanj i skolorna att nedskräpning är förbjuden samt att upplysa alla barn om var
man får cykla och var man inte får cykla”. Kommunstyrelsens arbetsutskott har
beslutat att remittera ärendet till familjenämnden för yttrande.
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FÖRSLAG TILL YTTRANDE:
Skolan har ett brett uppdrag vilket följer av nu gällande läroplan, LGR 11. Mycket
snabbt sammanfattat kan man dela in skolans uppdrag i två delar, utbildning och
undervisning. Den senare handlar om sådant som vi omedelbart förknippar med
skolan, genom vår egen skolgång eller våra barns skolgång, att genom undervisning
få ämneskunskaper och utveckla färdigheter/förmågor. Begreppet utbildning, vilket
inleder läroplanen är ett vidare begrepp än undervisning och pekar ut sådant som
skolan ska ge sina elever utöver ämneskunskaper, dvs utbildning och påverkan vad
gäller normer och värden – ”Skolans värdegrundsuppdrag”. Undervisning och
utbildning är sammanflätat i skolans arbete och hör ihop. Eleverna möter
frågeställningar och arbetar med normer och värden i ämnesundervisningen, på
raster dvs under hela skoldagen.
Utöver att arbeta med normer och värden i undervisningen görs även specifika
insatser för elevernas utbildning och utveckling mot de mål som finns i läroplanen
kopplade till normer och värden. Det kan vara temadagar, utställningar,
ämnesövergripande arbeten etc. Hur arbetet med normer och värden utformas på de
respektive skolorna följer av behov som skolorna identifierar. Detta är kopplat till
elevernas mognad och upplevda brister eller styrkor.
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Sammanträdesdatum
4 mars 2022

§ 30 forts.
Skolan är inte och ska inte vara en isolerad del av samhället. Samhällsförändringar,
lokalt och globalt används för att ge eleverna exempel att utgå från när det kommer
till utbildningen inom skolans värdegrundsuppdrag/normer och värden.
Utbildningen som utgår från läroplanens inledande delar om värdegrundsuppdraget
handlar inte om att första hand utbilda eleverna i vad som är förbjudet utan varför
något är förbjudet. Genom att ge eleverna större förståelse kring demokrati,
hållbarhet, hänsyn och jämställdhet skapar skolan ansvarstagande medborgare.
Kopplar vi medborgarinitiativet: ”Kampanj om nedskräpning är förbjudet” till
ovanstående teoretiska inledning är den viktiga frågan som skolan kan välja att arbeta
med utifrån såväl ämnesundervisning som det vidare begreppet, utbildning i normer
och värden. ”Vad händer vid nedskräpning och varför ska vi inte skräpa ner”?
Skolorna arbetar utifrån sådana frågeställningar i dag.
Att skolan minskar sitt uppdrag inom utbildning om normer och värden till att
informera om vad som är förbjudet förfelar syftet med läroplanen. Skolans
huvudsakliga uppdrag är inte att informera om förbud, skolans ska genom sin
utbildning skapa förståelse för gällande lagar och bestämmelser, i förlängningen
legitimitet för dessa och samhällsordningen.
Skolan har givetvis ordningsregler framtagna i samverkan med eleverna vad som
gäller i skolan, ”Att man inte ska skräpa ner” finns säkert på de flesta skolor och är
något eleverna är överens om utifrån trivsel, trygghet och omtanke om närmiljön.
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Såväl arbetsformen för att ta fram skolans ordningsregler, i samverkan med elever,
som diskussionen om varför vi väljer denna ordningsregel i skolan är mer svaret på
hur vi ska minska nedskräpningen i samhället än anslag/kampanjer.
I medborgarinitiativet andra del ”upplysa alla barn om var man får cykla och var man
inte får cykla” kan liknade resonemang föras som tidigare gällande nedskräpning.
Initiativet i den del som rör cykling för även in andra aspekter som; Hur långt
sträcker sig skolans uppdrag? Var kommer föräldrars/vårdnadshavares ansvar
avseende fostran in? Skolan har ett gemensamt uppdrag med
föräldrar/vårdnadshavare när det kommer till frågor gällande läroplans inledande del
om utbildning i normer och värden, dock måste gränsdragningar göras vad som är
respektive parts huvudansvar. Att man når alla barn genom skolan gör det lockande
att använda skolan som arena för att kompensera bristande ansvarstagande hos andra
aktörer. Skolans kärnuppdrag behöver ibland vaktas så att eleverna får den
undervisning och utbildning som de har rätt till vilken följer av läroplanen.
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§ 30 forts.
Medborgarinitiativet är viktigt och beaktansvärt men faller till delar utanför skolans
huvudsakliga uppdrag gällande utbildning och undervisning.
Ekonomiska konsekvenser
Barnperspektivet
Miljöperspektivet
Uppföljning

Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till
familjenämnden

Familjenämnden beslutar besvara medborgarinitiativet enligt förvaltningens förslag
till yttrande.

Beslutsunderlag

Fnuu § 13/2022, handlingsid: Fn 2022.582.
Ksau § 212/2021 Medborgarinitiativ - Skolkampanj om att inte skräpa ner och
trafikregler för cyklister, handlingsid: Fn 2022.329.

Tidigare behandling
Ksau § 212/2021:

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera medborgarinitiativet till
förvaltningen för beredning och därefter till familjenämnden för yttrande.
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Fnuu § 13/2022:
Familjenämnden beslutar besvara medborgarinitiativet enligt förvaltningens förslag
till yttrande.
_________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Skolchef Johan Holmqvist
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Fn § 31

Dnr FN 2022/6

Ordförandeförslag - Kostnadsfria
mensskydd i grundskolan
Familjenämndens beslut

Familjenämnden beslutar ställa sig bakom utredningen avseende initiativet – gratis
mensskydd.
Familjenämnden beslutar initiativet ska införas under detta kalenderår, att det ska
vara lättillgängligt och gratis.

Ärendebeskrivning

På familjenämnden den 28/1 beslutades att förvaltningen skulle utreda ett förslag
från nämndens ordförande om gratis mensskydd på Tomelillas skolor, ärende FN:
2022/6. Frågan har utretts tillsammans med samtliga rektorer på Tomelillas F-6
skolor samt 7-9 skolan.
I dag har skolorna lite olika upplägg för att erbjuda mensskydd beroende på
skolornas utformning, ålder på barnen etc. I samtal med rektorerna för grundskolan
var följande ingångsvärden av vikt, förslaget innebär att erbjudande av mensskydd
ska ses som en insats både ur ett ekonomiskt/socioekonomiskt perspektiv, det ska
tillhandahållas på ett icke-utpekande sätt och är kopplat till jämställdhet.
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Ovanstående ingångsvärden ska vägas mot risken för skadegörelse eller att
erbjudandet på annat vis förfelas. I och med skolornas olika utformning och
bemanning så kommer skolorna att ordna med erbjudandet om gratis mensskydd på
lite olika sätt. Skolorna kommer att tillse att tillhandahållandet sker med hög
integritet/icke utpekande och helt utan kostnad för eleverna. Aktuella elever kommer
inte att behöva ”fråga någon vuxen”, vilket vi tolkat som en viktig del i initiativet.
Ekonomiska konsekvenser
Kostnaden är osäker i dagsläget då vi inte kan förutsäga i vilken utsträckning
erbjudandet kommer att utnyttjas. Insatsen kommer att finansieras inom ordinarie
skolpeng.
Barnperspektivet
Erbjudandet är trygghetsskapande för elever och därigenom gynnsamt ur ett
barnperspektiv.
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§ 31 forts.
Miljöperspektivet
Ej aktuellt.
Uppföljning
Kostnadsutveckling och genomförande kommer att följas upp i skolans
verksamhetsdialoger.

Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till
familjenämnden

Familjenämnden beslutar ställa sig bakom utredningen avseende initiativet – gratis
mensskydd.

Beslutsunderlag

Fnuu § 14/2022, handlingsid: Fn 2022.583.
Fn § 6/2022 Ordförandeförslag - Kostnadsfria mensskydd i grundskolan,
handlingsid: Fn 2022.369.
Ordförandeförslag - Kostnadsfria mensskydd i grundskolan, Charlotte Rosdala (C),
handlingsid: Fn 2022.191.

Tidigare behandling
Fn § 6/2022:

Familjenämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att utreda införande av för
eleverna kostnadsfri tillgång till mensskydd i Tomelilla kommuns grundskolor.
Utredningen ska redovisas till familjenämnden senast i mars 2022.
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Fnuu § 14/2022:
Familjenämnden beslutar ställa sig bakom utredningen avseende initiativet – gratis
mensskydd.

Förslag till beslut under sammanträdet

Per Gustafsson (SD) yrkar att initiativet ska införas under detta kalenderår, att det
ska vara lättillgängligt och gratis.
Anders Throbäck (S) yrkar bifall till Per Gustafssons (SD) yrkande.
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§ 31 forts.

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordföranden att familjenämnden beslutar enligt
familjenämndens utbildningsutskotts förslag till familjenämnden och Per Gustafssons
(SD) yrkande.
_________

Beslutet skickas till:
Skolchef Johan Holmqvist
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Ekonomichef Elisabeth Wahlström
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Fn § 32

Dnr FN 2022/5

Ordförandeförslag - Stipendium
meritvärde
Familjenämndens beslut

Familjenämnden beslutar om att instifta stipendierna:
”Familjenämndens stipendium för goda studieresultat” samt
”Familjenämndens stipendium för stor resultatförbättring”
i enlighet med förutsättningar och tillvägagångssätt i förvaltningens förslag till beslut.

Ärendebeskrivning
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Vid familjenämndens möte den 28/1–2022 beslutades att ordförandeinitiativ gällande
stipendium för goda studieresultat avseende elever i årskurs nio lämnas till
förvaltningen för framtagande av förslag gällande utformande av sådana stipendier.
Initiativet från alliansen, lämnat av ordförande i familjenämnden består av två
upplägg, dels ett stipendium/-er om 1000: - till den/de elever som uppnår ett
meritvärde om minst 300 betygspoäng, dels stipendium för elever har gjort stora
resultatförbättringar under skolår åtta och nio. I initiativet föreslås att 1000.- i form
av presentkort överlämnas till ungdomar folkbokförda i Tomelilla vilka uppnår ett
meritvärde om 300 betygspoäng eller mer oberoende utbildningsanordnare. Under
familjenämndens möte utkristalliserades följande ingångsvärden för utformande av
stipendieförutsättningar
-

Stipendiet ska vara möjligt att få för alla elever på kommunens högstadieskola
oberoende folkbokföringsadress. Det ska vara ett stipendium för elever på
kommunens högstadieskola (högstadieskolor om fler skulle startas i
framtiden)

-

Förutsättning för att kunna erhålla stipendium är att elev uppnår ett
meritvärde om minst 300 betygspoäng vid vårterminen i årskurs nio, det vill
säga att det är fråga om elevens slutbetyg från grundskolan.

Utifrån dessa förutsättningar föreslår förvaltningen följande:
Ett penningstipendium om 1000:- tilldelas den/de elever som uppnår ett meritvärde
om minst 300 betygspoäng i slutbetyg. Eleven/eleverna ska vara elever på
kommunens skola/skolor eller vid en fristående skola belägen i Tomelilla kommun.
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§ 32 forts.
Förutsättningarna för stipendium enligt ovan kan komma att revideras om
förändringar i framtiden föranleder detta, exempelvis förändringar av betygssystem.
Utöver stipendium tilldelas aktuell elev/elever diplom. Stipendiet heter
”Familjenämndens stipendium för goda skolresultat läsåret XXXX”.
Vad gäller initiativet gällande stora resultatförbättringar under skolår åtta och nio
föreslår förvaltningen följande tillvägagångssätt och stipendiekriterier.
-

Stipendiet ska vara möjligt att erhålla för alla elever, oavsett folkbokföring,
vilka studerar vid någon skola belägen i Tomelilla kommun.

-

Stipendiet delas ut till två elever vilka har gjort stora resultatförbättringar
mellan årskurs sju och åtta respektive mellan årskurs åtta och årskurs nio.

Stipendiets storlek motsvarar det för goda skolresultat, dvs 1000:-/stipendiat. För
utseende av stipendiat formerar högstadieskolan en stipendiekommitté, bestående av
skolledning och personalrepresentant. Stipendiekommittén beslutar vilka två elever
som ska erhålla stipendium för stor resultatförbättring. Ett av stipendierna ska tillfalla
elev i årskurs åtta och ett stipendium ska tillfalla elev i årskurs nio. Stipendier baseras
på resultat vårterminen i åttan i jämförelse med årskurs sju respektive vårterminen i
nian i jämförelse med årskurs åtta.
Utöver penningstipendium tilldelas aktuella elever diplom. Stipendiet heter:
”Familjenämndens stipendium för stor resultatförbättring läsåret XXX”
Ekonomiska konsekvenser
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Barnperspektivet
Miljöperspektivet
Uppföljning
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§ 32 forts.

Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till
familjenämnden
Familjenämnden beslutar om att instifta stipendierna:

”Familjenämndens stipendium för goda studieresultat” samt
”Familjenämndens stipendium för stor resultatförbättring”
i enlighet med förutsättningar och tillvägagångssätt i förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsunderlag

Fnuu § 15/2022, handlingsid: Fn 2022.584.
Fn § 5/2022 Ordförandeförslag - Stipendium meritvärde, handlingsid: Fn 2022.368.
Ordförandeförslag - Stipendium meritvärde, Charlotte Rosdala (C), handlingsid: Fn
2022.190.

Tidigare behandling
Fn § 5/2022:

Familjenämnden beslutar att inrätta ett Meritvärdesstipendie om 1 000 kr per elev i
grundskolans årskurs nio för elever inskrivna i skolor i Tomelilla kommun som
uppnått minst 300 meritpoäng av 340 möjliga.
Familjenämnden beslutar att inrätta ett stipendium som ska delas ut till elever som
har gjort stora resultatförbättringar under skolår åtta och nio.
Familjenämnden beslutar att dessa två stipendier ska delas samtidigt.
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Familjenämnden beslutar vidare att ge förvaltningen i uppdrag att utreda premiering
av elever som gör stora resultatförbättringar under skolår åtta och nio samt vid vilken
tidpunkt och sätt stipendieutdelningen ska genomföras. Förvaltningen ska
återkomma före 1 april 2022 med förslag till familjenämnden.
Fnuu § 15/2022:
Familjenämnden beslutar om att instifta stipendierna:
”Familjenämndens stipendium för goda studieresultat” samt
”Familjenämndens stipendium för stor resultatförbättring”
i enlighet med förutsättningar och tillvägagångssätt i förvaltningens förslag till beslut.
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§ 32 forts.

Förslag till beslut under sammanträdet

Per Gustafsson (SD) yrkar bifall till familjenämndens utbildningsutskotts förslag till
beslut.
_________

Beslutet skickas till:
Skolchef Johan Holmqvist
Rektor Kastanjeskolan
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Ekonomichef Elisabeth Wahlström
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Fn § 33

Dnr FN 2022/32

Kvalitetsberättelse 2021 IFO
Familjenämndens beslut

Familjenämnden beslutar godkänna förvaltningens kvalitetsberättelse 2021,
handlingsid: Fn 2022.628, gällande individ- och familjeverksamheten och lägga den
till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Förvaltningen har tagit fram kvalitetberättelse 2021 gällande individ- och
familjeverksamheten.
Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser.
Barnperspektivet
Ingen påverkan utifrån barnperspektiv.
Miljöperspektivet
Ingen påverkan utifrån ett miljöperspektiv.
Uppföljning
Kvalitetsberättelse görs för varje år.
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Förvaltningens förslag till beslut

Familjenämnden beslutar godkänna förvaltningens kvalitetsberättelse 2021,
handlingsid: Fn 2022.628, gällande individ- och familjeverksamheten och lägga den
till handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kvalitetschef Daniel Nilsen, handlingsid: Fn 2022.640.
Kvalitetsberättelse IFO 2021, handlingsid: Fn 2022.628.
_________
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§ 33 forts.
Beslutet skickas till:
Socialchef Camilla Andersson
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Kvalitetschef Daniel Nilsen
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Fn § 34

Dnr FN 2022/37

Ferieungdomar 2022
Familjenämndens beslut

Familjenämnden beslutar att erbjuda 70 ungdomar feriejobb inom de kommunala
verksamheterna under 2022.
Familjenämnden beslutar uppdra till förvaltningen att be ansvariga för projekten
Sommarbonde och Naturvärdar att ansöka om medel för handledare via
visionsmedel i kommunen.

Ärendebeskrivning

Varje sommar erbjuder Tomelilla kommun, feriejobb inom de kommunala
verksamheterna alternativt Sommarföretagare, för kommunens ungdomar. Feriejobb
är sommarjobb med handledning. Syftet är att ge ungdomarna erfarenhet av
arbetslivet, det är också ett sätt att introducera Tomelilla kommun som arbetsgivare.
Alla ungdomar som är folkbokförda i Tomelilla kommun och fyllt 16 år men ännu
inte är 18 år när arbetet påbörjas, kan söka feriejobb. Ansvarig verksamhet bedömer
att man kan finna kommunala arbetsplatser inom gata, park, fastighet, kultur, fritid,
sommarorkester, förskola, fritids och inom vård och omsorg till samtliga sökanden.
Inför sommaren 2022 har det inkommit två förslag om samarbete – Sommarbonde
och Naturvärdar
Sommarbonde
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Förslaget innebär att genomföra ett pilotprojekt med syftet att ge arbete inom och
insikt och kunskap om gröna näringen samt bidra till kompetensförsörjning till gröna
näringen. En grupp om sju ungdomar arbetar under ledning av en lantbrukare som
Hushållningssällskapet köper in av Farmartjänst. Lantbrukaren blir gruppens
arbetsledare. Arbetsuppgifterna är sådana som behöver göras inom lantbruket, så
som röjningsjobb, stängslingsarbete, städning, målning, djurskötsel mm.
Förslaget skulle innebära en kostnad (handledare, buss) som uppgår 159 600 kr för
tre veckor.
Naturvärdar
Stiftelsen Skånska Landskap vill genom ett samarbete öka närvaron ute i våra
naturreservat för att på så sätt minska både påverkan på naturen och öka kunskapen
hos besökarna. Värdarna ska vidare utöva ett trevligt värdskap för besökare och vid
behov plocka skräp, röja otillåtna eldstäder och rapportera händelser och skador till
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§ 34 forts.
Länsstyrelsen eller kommunen. Förslaget innebär att stiftelsen utbildar tolv
ungdomar och kommunen anställer dem som naturvärdar som sedan arbetar i naturoch rekreationsområden. Kommunen ska även anställa en handledare som leder
arbetet men även vid behov arbetar som naturvärd.
Förslaget innebär en kostnad (handledare, helgersättning, reseersättning) som uppgår
till 130 000 kr för sex veckor.
Ekonomiska konsekvenser
Familjenämnden har budgeterat för 70 feriejobb. En ferieungdom kostar 8 728 kr per
period inklusive sociala avgifter.
Kostnaden till hushållningssällskapet motsvarar en minskning av 18
ferieungdomsjobb för att täcka kostnaden för handledaren.
Kostnaden för naturvärdar motsvarar en minskning av 15 ferieungdomsjobb för att
täcka kostnaden för handledaren.
Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
Miljöperspektivet
Förslaget från Hushållningssällskapet ligger i linje med kommunens vision.
”I Tomelilla på Österlen odlar vi matkultur och kreativitet. Vår gemensamma
innovationskraft ger näring och hållbar tillväxt.”
Uppföljning
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Förvaltningens förslag till beslut

Familjenämnden beslutar att erbjuda 70 ungdomar feriejobb inom de kommunala
verksamheterna under 2022.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse socialchef Camilla Andersson, handlingsid: Fn 2022.641.
Projektplan sommarbonde 2022, handlingsid: Fn 2022.332.
Projektplan naturvärdar 2022, handlingsid: Fn 2022.468.
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
4 mars 2022

§ 34 forts.

Förslag till beslut under sammanträdet

Linda Ekelund (V), Anna Sandegren (SD) och Sven Gunnarsson (C) yrkar bifall till
förvaltningens förslag om att erbjuda 70 ungdomar feriejobb inom de kommunala
verksamheterna under 2022.
Anders Throbäck (S) yrkar att familjenämnden beslutar uppdra till förvaltningen att
be ansvariga för projekten Sommarbonde och Naturvärdar att ansöka om medel för
handledare via visionsmedel i kommunen.

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordföranden att familjenämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag till beslut och Anders Throbäcks (S) yrkande.
_________

Beslutet skickas till:
Socialchef Camilla Andersson
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Ekonomichef Elisabeth Wahlström
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
4 mars 2022

Fn § 35

Dnr FN 2019/8

Delegeringsregler för familjenämnden
2019-2022
Familjenämndens beslut

Familjenämnden beslutar göra ändring i delegeringsreglerna enligt förvaltningens
bilaga: C 22:02 Delegeringsregler för Familjenämnden mandatperioden 2019-2022,
handlingsid: Fn 2022.601.

Ärendebeskrivning

På grund av ny föreskrift som gäller från den 15 mars 2022 angående
informationssamtal behövs följande ändring göras i delegeringsreglerna, punkt 6:22:
familjebehandlare byts ut mot familjerättssekreterare.
Informationssamtalen ska ligga på familjerättssekreteraren utifrån kompetens och
samtalets innehåll.
Ekonomiska konsekvenser
Inte tillämpligt.
Barnperspektivet
Inte tillämpligt.
Miljöperspektivet
Inte tillämpligt.
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Uppföljning
Vid behov eller vid start av mandatperiod.

Förvaltningens förslag till beslut

Familjenämnden beslutar göra ändring i delegeringsreglerna enligt förvaltningens
bilaga: C 22:02 Delegeringsregler för Familjenämnden mandatperioden 2019-2022,
handlingsid: Fn 2022.601.
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
4 mars 2022

§ 35 forts.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Therese Stendahl, handlingsid: Fn 2022.642.
C 22:02 Delegeringsregler för Familjenämnden mandatperioden 2019-2022,
handlingsid: Fn 2022.601.
_________

Beslutet skickas till:
Socialchef Camilla Andersson
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KFS/Johanna Kandell
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
4 mars 2022

Fn § 36

Dnr FN 2022/4

Delegeringsbeslut 2022
Familjenämndens beslut

Familjenämnden beslutar lägga redovisningen av delegeringsbeslut till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Anmälan av delegeringsbeslut februari 2022.
När
2022-02-16

Vad
Skolpliktsföreläggande

2022-02-22

Beslut om tilläggsbelopp

2022-02-22

Beslut om tilläggsbelopp

2022-02-23

Beslut om tillhörighet till
särskolans målgrupp

Vem
Familjenämndens
utbildningsutskott
Enhetschef Centrala barnoch elevhälsan
Enhetschef Centrala barnoch elevhälsan
Skolchef

Förvaltningens förslag till beslut

Familjenämnden beslutar lägga redovisningen av delegeringsbeslut till handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Therese Stendahl, handlingsid: Fn 2022.643.
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_________
:
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
4 mars 2022

Fn § 37

Dnr FN 2022/3

Anmälningsärenden 2022
Familjenämndens beslut

Familjenämnden beslutar godkänna informationen och lägger densamma till
handlingarna.

Ärendebeskrivning

Anmälningsärenden till familjenämnden den 4 mars 2022:
•

Anmälningsärenden enligt skollagen januari 2022

•

Ks 144/2021 Tidplan för budget 2023 med plan för 2024-2025

•

Fortsatt arbete med gymnasiesamverkan

•

Delrapport styrgrupp gymnasiesamverkan

•

Protokoll från familjenämndens individ- och familjeutskott, 2022-02-11, §§
18-34

•

Protokoll från familjenämndens utbildningsutskott, 2022-02-16, §§ 5-15

Förvaltningens förslag till beslut

Familjenämnden beslutar godkänna informationen och lägger densamma till
handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Therese Stendahl, handlingsid: Fn 2022.644.
Signature reference: 37af5037-ac11-4dc2-b9b2-330b91c89fe7

Anmälningsärenden enligt skollagen januari 2022, handlingsid: Fn 2022.611.
Ks 144/2021 Tidplan för budget 2023 med plan för 2024-2025, handlingsid: Fn
2022.312.
Fortsatt arbete med gymnasiesamverkan, handlingsid: Fn 2022.525.
Delrapport styrgrupp gymnasiesamverkan, handlingsid: Fn 2022.612.
_________
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
4 mars 2022

Fn § 38

Dnr FN 2022/3

Anmälningsärenden januari 2022 - Fnifu
Familjenämndens beslut

Familjenämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna

Ärendebeskrivning
Placering av barn och unga januari 2022
Plats
Pojke

Kostnad/mån

Placeringssta Placeringsavsl
rt
ut

Humana
Baggium

49 500:-

2021-12-21

257 300:-

2021-07-13

LVU

SIS Ryds
Brunn

Pojke

Almaröd AB

58 900:-

2021-03-01

LVU
Flicka

SoL
Extern Öppenvård
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Kvinna

HVB/SIS

Kostnad/mån

Placeringssta Placeringsavsl
rt
ut

Humana
Social
Utveckling

25 350:- (nov)

2021-09-24

HVB/SIS

Kostnad/mån

Placeringssta Placeringsavsl
rt
ut

SIS Örebro

30 000:-

2021-05-21

Vuxen placering

Kvinna
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2021-11-06

Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
4 mars 2022

§ 38 forts.
Kvinna

Ramlösa social 6:utveckling

2021-09-24

Statistik fattade beslut, oktober 2021 – januari 2022
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Beslut

oktober

november

december
19

januari

Startade utredningar

19

15

Avslutade
utredningar med
insats

1

1

11

7

Avslutade
utredningar utan
insats

0

2

3

3

Förlängd
utredningstid 11:2

0

0

1

0

Uppföljning
utredning 11 kap §
4 a SoL

0

0

0

0

Nerlagda
utredningar

0

0

0

1

Övervägande om
fortsatt vård 6 kap 8
§ SoL

3

2

6

0

Vård enligt LVU

1

0

0

1

Avslag om vård
enligt LVU

0

0

0

0

Vård enligt LVU
upphör

0

0

0

0

Placering i
jourhem/familjehe
m enligt SoL

0

0

0

0
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
4 mars 2022

§ 38 forts.
Placering i
akuthem/HVBhem enligt SoL

0

0

0

0

Placering i
stödboende/

0

0

1

0

Placering i
jourhem/familjehe
m enligt LVU

0

1

1

0

Placering i
akuthem/HVBhem enligt LVU

0

0

1

0

Placering SIS enligt
LVU

0

0

0

0

10

3

11

utsluss

Beviljat strukturerat
öppenvårdsprogram

3

Statistik fattade beslut SoL och LVM under perioden 2021-10-01 – 2022-01-31
Beslutstyp

Okt

Nov

Dec

Jan

0

0

0

0

Utr. Ek bistånd enl 11 kap 1 § SoL

17

18

20

15

Avsluta utr. Ek bistånd

14

10

26

8

0

6

4

6

Försörjningsstöd 4 kap 1 § SoL

92

96

116

97

Livsföring övrigt 4 kap 1 § SoL

48

44

49

47

Arbetsförberedande insats

14

0

3

11

Avslag 4:1 SoL

52

48

61

48

3

1

4

2

Lex Sarah
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Ekonomiskt bistånd

Lägga ner utr. Ek bistånd

Överklagan rätt tid
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
4 mars 2022

§ 38 forts.
Överklagan avvisas

0

1

1

0

Yttrande över överklagat beslut

4

1

4

2

Ändring överklagat beslut

0

0

1

0

Utredning 11:1 ansökan

2

2

0

1

Avsluta utredning

0

0

3

0

Lägga ner utredning

0

0

0

0

Öppenvård familjefrid

2

1

1

0

Försörjningsstöd 4 kap 1 § SoL

0

0

0

0

Livsföring övrigt 4 kap 1 § SoL

0

0

0

0

Avslag 4:1 SoL

0

0

0

0

Inleda utredning enligt 11 kap 1 § SoL 0

0

0

0

Avsluta utredning

0

0

2

2

Utredning yttrande/upplysning

0

3

1

1

Avsluta utredning – avslag

0

0

1

0

Inleda utredning 7 § LVM

1

0

1

0

Avsluta utredning LVM § 11

0

0

0

0

Omedelbart omhändertagande enl 13
§ LVM

0

0

0

0

Ansökan om vård enligt 11 § LVM

0

0

0

0

Placering LVM hem 25 §

0

0

0

0

Placering HVB hem 27 §

0

0

0

0

Placering HVB hem - missbruk

0

0

0

0

Placering HVB hem – övriga vuxna

0

0

0

0

Yttrande körkortsförordning 3:8

0

0

0

0

Yttrande körkortsförordningen 5:2

0

1

0

0

Öppenvård vuxen

0

0

0

0

Familjefrid
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Vuxenenheten
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
4 mars 2022

§ 38 forts.
Avslag öppenvård

0

0

0

0

Överklagan

0

0

0

0

Överklagan avvisas

0

0

0

0

Yttrande överklagat beslut

0

0

0

0

Ändring av överklagat beslut

0

0

0

0

Inleda utredning 11 kap 1 § SoL

3

1

0

1

Avsluta utredning

8

0

0

0

Bevilja andrahandskontrakt

6

0

2

1

Avslag 4:1

0

0

1

0

Överklagan rätt tid

0

0

0

0

Ändring av överklagat beslut

0

0

0

0

Bostadskontrakt

Delegeringsbeslut januari 2022
Placeringsbeslut enligt 11 § LVU (lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga)
– Charlotte Rosdala, ordförande.
Domar och beslut, januari 2022
Meddelande från Ystads Tingsrätt den 3 januari 2022, Mål nr. T 1122-21.
Hid Fn. 2022.4
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Domslut gällande vårdnad och umgänge.
Meddelande från Ystads Tingsrätt den 11 januari 2022, Mål nr. T 1499-21.
Hid Fn. 2022.53
Dom om äktenskapsskillnad har vunnit laga kraft den 15 december 2021.
Meddelande från Ystads Tingsrätt den 12 januari 2022, Mål nr. T 3021-20.
Hid Fn. 2022.109
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
4 mars 2022

§ 38 forts.
Rättelse/komplettering gällande vårdnadstvist.
Meddelande från Förvaltningsrätten i Malmö den 28 januari 2022, Mål nr. 14758-21.
Hid Fn. 2022.284
Överklagan om bistånd enligt socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten avslår överklagan.

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

Beslutsunderlag

Fnifu § 33/2022, handlingsid: Fn 2022.506.

Tidigare behandling
Fnifu § 33/2022:

Familjenämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.
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_________
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
4 mars 2022

Fn § 39

Redovisning av statistik och kostnader
januari 2022
Familjenämndens beslut

Familjenämndens beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Redovisning av kostnader och statistik för januari 2022 gällande individ- och
familjeomsorgen.

Familjenämndens individ- och familjeutskotts
förslag till familjenämnden
Familjenämndens beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

Beslutsunderlag

Fnifu § 34/2022, handlingsid: Fn 2022.507.
Redovisning administratörer Camilla Ohlsson och Jenny Delfin, handlingsid: Fn
2022.410.

Tidigare behandling
Fnifu § 34/2022:

Familjenämndens beslutar att lägga rapporten till handlingarna.
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_________
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
4 mars 2022

Fn § 40

Plats för familjenämndens nästa
sammanträde
Familjenämndens beslut

Familjenämnden beslutar att nästa sammanträde för familjenämnden ska ske
någonstans ute i kommunens verksamheter.

Ärendebeskrivning

Linda Ekelund (V) lyfter vikten av att familjenämnden inte bara ska ha sina
sammanträden i kommunhuset utan syns ute i verksamheterna.
Nästa sammanträde för familjenämnden kommer ske den 1 april 2022 och bestå av
sammanträde på förmiddagen och måldag på eftermiddagen. Då många tjänstemän
kommer närvara på måldagen så behöver den äga rum på kommunhuset. Det
föreslås därför att familjenämndens sammanträde på förmiddagen kommer att äga
rum någonstans ute i verksamhet och måldagen efter lunch kommer äga rum i
kommunhuset.
Förvaltningen får i uppdrag att eftersöka lämplig plats i tätorten för
nämndssammanträdet.

Förslag till beslut under sammanträdet

Linda Ekelund (V) yrkar att familjenämndens nästa sammanträde ska äga rum
någonstans ute i kommunens verksamheter.
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Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordförande att familjenämnden beslutar enligt Linda
Ekelunds (V) yrkande.
_________
Beslutet skickas till:
Skolchef Johan Holmqvist
Socialchef Camilla Andersson
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