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TOMELILLA KOMMUN 
Familjenämnden 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum:  
10 juni 2022 

 
 
 

 

Justerandes sign    

 
 

           Övriga närvarande 
 

             Ej tjänstgörande ersättare 
             Chris Persson (M), jäv § 96 
             Per Gustafsson (SD) 
 

Tjänstemän 
Johan Holmqvist, skolchef  
Daniel Nilsen, kvalitetschef 
Anna Strive, rektor 

               Therese Stendahl, nämndsekreterare 
 
 
Ärenden vid dagens sammanträde med Familjenämnden 
 
§ 70  Ändringar i föredragningslistan 
§ 71  Dialoger och informationsärenden 2022-06-10 
§ 72  Familjecentral 
§ 73  Informationsärende - Antagande av strategi för medborgardialog 
§ 74  Tertialrapport 1 2022 Familjenämnden 
§ 75  Föreläggande skolplikt – HK - Sekretess 
§ 76  Föreläggande skolplikt – JS - Sekretess 
§ 77  Nedläggning av faderskap - Sekretess 
§ 78  Svar på motion gällande handlingsplan mot barnfattigdom 
§ 79  Gemensam familjerätt i SÖSK 
§ 80  Kvalitetsuppföljning BoU 2022 - Rektors ansvar, synpunkter och klagomål 

och skolinspektionsärenden 
§ 81  Tillsyn fristående förskola 2022 - Ankis familjedaghem 
§ 82  Tillsyn fristående förskola 2022 - Förskolan Allegro, ekonomisk förening 
§ 83  Tillsyn fristående förskola 2022 - Personalkooperativet Eljen, Eljaröds 

Personalkooperativa förskola och fritidshem, ekonomisk förening 
§ 84  Tillsyn fristående förskola 2022 - Magazinets Personalkooperativa förskola, 

ekonomisk förening 
§ 85  Tillsyn fristående förskola 2022 - Nyckelpigans förskola, AB AJMA 
§ 86  Tillsyn fristående förskola 2022 - Igelkottens förskola, Svenska kyrkan 
§ 87  Tillsyn fristående förskola 2022 - EvMa AB, Bonobos förskola 
§ 88  Delegeringsbeslut maj 2022 
§ 89  Anmälningsärenden 2022-06-10 
§ 90  Anmälningsärenden april 2022 – Fnifu 
§ 91   Redovisning av statistik och kostnader januari-april 2022 – Fnifu 
§ 92  Ansökan om varaktig utlandsvistelse och därmed skolpliktens upphörande 

– OA - - Sekretess 
§ 93  Ansökan om varaktig utlandsvistelse och därmed skolpliktens upphörande 

– AMA - - Sekretess 
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§ 94  Ansökan om varaktig utlandsvistelse och därmed skolpliktens upphörande 
– FatMA - Sekretess 

§ 95  Ansökan om varaktig utlandsvistelse och därmed skolpliktens upphörande 
– FarMA - Sekretess 

§ 96  Revidering av tillståndsbeslut för Magazinets förskola, anmälan om 
förändring av lokal 

_________ 
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Fn § 70  

Ändringar i föredragningslistan 

Familjenämndens beslut 
Familjenämnden beslutar om följande ändringar i föredragningslistan: 

Under ”Dialoger och informationsärenden 2022-06-10” – tillkommer punkterna 
”Rektor Anna Strive informerar om den positiva utvecklingen på Kastanjeskolan.” 
och ”Skrivelse”.  

Under ”Dialoger och informationsärenden 2022-06-10” ersättes socialchef Camilla 
Anderssons dialoger med kvalitetschef Daniel Nilsens dialoger. 

Ärenden som tillkommer:  

Ansökan om varaktig utlandsvistelse och därmed skolpliktens upphörande – OA, 

Ansökan om varaktig utlandsvistelse och därmed skolpliktens upphörande – AMA, 

Ansökan om varaktig utlandsvistelse och därmed skolpliktens upphörande – FatMA, 

Ansökan om varaktig utlandsvistelse och därmed skolpliktens upphörande – FarMA, 

Revidering av tillståndsbeslut för Magazinets förskola, anmälan om förändring av 
lokal. 

_________ 
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Fn § 71 Dnr FN 2022/2 

Dialoger och informationsärenden 2022-
06-10 

Familjenämndens beslut 
Familjenämnden beslutar godkänna informationen och lägger densamma till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Skolchef Johan Holmqvist informerar om utbildningsverksamheten samt; 

• Lokaliseringsförutsättningar Lindesborgsskolan: Näringslivs- och 
exploateringsenheten har tagit fram förslag på lokaliseringsalternativ och 
platsförutsättningar för byggnation av ny grundskola. Skolchef Johan 
Holmqvist informerar om lokaliseringsförutsättningarna och visar olika 
förslag på placering av ny grundskola. Fyra förslag har tagits fram och ett till 
förslag har tillkommit. 

• Lärarlönelyftet: I maj beslutade Skolverket att den lönehöjning som lärarna 
får via statsbidraget lärarlönelyftet kommer minska med en tredjedel under 
2023 och en tredjedel under 2024. Om beslutet från Skolverket kvarstår i 
höst måste diskussion föras kring hur att hantera detta. 

• Skolinspektionens enkät om elevernas upplevelse av skolan (åk 5 och 8): 
Skolchef Johan Holmqvist presenterar enkäten. 

• Skrivelse: Skolchef Johan Holmqvist informerar om anonyma synpunkter 
som kommit in rörande Kastanjeskolan. Rektor Anna Strive kommenterar 
dessa. 

 

Kvalitetschef Daniel Nielsen informerar om individ- och familjeverksamheten, samt; 

• Flyktingar från Ukraina: Migrationsverket har skrivit ner nyckeltalet gällande 
antalet flyktingar som Tomelilla kommun ska ta emot, från 98 till 23 stycken. 
Den 1 augusti kommer de första aviserade flyktingarna att komma till 
kommunen.  
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§ 71 forts. 

• Nattvandrare: Projekttiden för nattvandrarna är förlängd till december 2022. 
Just nu finns det tre nattvandringsgrupper och tre till är på gång. 
Sparbanksstiftelsen erbjuder utbildning tillsammans med nattvandring.nu. 

• Utredningstider: Verksamheten ligger lite högt gällande utredningstiderna. 
Det är svårt att få förhandsbedömningar gjorda inom 14 dagar. Åtgärder med 
nya arbetssätt och med hjälp av nytt verksamhetssystem, kommer 
verksamheten få upp tydliga varningar. Arbete pågår också med att se över 
processer i verksamheten.  

• Sammanträdesplats för kommande nämnder: Familjenämndens sammanträde 
kommer preliminärt att ske på Balder i augusti och på Grön arena i 
september. 

• Feriejobb: Alla 66 stycken som har sökt feriejobb och varit behöriga har 
erbjudits feriejobb.  

 

Rektor Anna Strive informerar om den positiva utvecklingen på Kastanjeskolan. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar godkänna informationen och lägger densamma till 
handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Therese Stendahl, handlingsid: Fn 2022.1811. 

Lokaliseringsförutsättningar för ny grundskola, handlingsid: Fn 2022.1772. 

Skolinspektionens enkät, handlingsid: Fn 2022.1773. 

_________ 
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Fn § 72 Dnr FN 2020/124 

Familjecentral 

Familjenämndens beslut 
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen redogör för ärendets utveckling.  

Hyresavtalet för lokalen, f.d. Bodygallerian är undertecknat. Regionfastigheter är 
inkopplade och de kommer komma med anpassningskrav. Utformningen av lokalen 
kommer ta tid, vilket kommer innebära förskjutning av tidplan för färdigställande. 

Uppföljning 
Vid varje sammanträde för familjenämnden. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Therese Stendahl, handlingsid: Fn 2022.1812. 
Ks § 45/2022 Familjecentral, handlingsid: Fn 2022.1452. 

Tidigare behandling 
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: 
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§ 72 forts. 

Familjenämnden beslutar eftersöka hyrestäckning för lokal avseende 
familjecentralsverksamhet uppgående till 381 160 SEK för år 2022 samt 
driftskostnader om 200 000 SEK för år 2022. 

Familjenämnden beslutar återkomma i budgetremissen för ”budget 2023” avseende 
finansiering av familjecentral åren 2023 och fortsatt framåt.  

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. 

Fn § 19/2022: 

Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna. 

Fn § 42/2022: 

Familjenämnden beslutar eftersöka hyrestäckning för lokal avseende 
familjecentralsverksamhet uppgående till 381 160 SEK för år 2022 samt 
driftskostnader om 200 000 SEK för år 2022. 

Familjenämnden beslutar återkomma i budgetremissen för ”budget 2023” avseende 
finansiering av familjecentral åren 2023 och fortsatt framåt.  

8



 

 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
10 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 72 forts. 

Ks § 45/2022: 

Kommunstyrelsen beslutar informera familjenämnden att beslut i frågan redan är 
fattat, se Ks § 148/2021, handlingsid: Ks 2022.21. 

Fn § 58/2022: 

Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna. 

_________ 
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Fn § 73 Dnr FN 2021/106 

Informationsärende - Antagande av 
strategi för medborgardialog 

Familjenämndens beslut 
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har beslutat att anta strategi för medborgardialog. 

Strategin är tänkt som ett stöd för nämnder och andra som möter medborgare i syfte 
att föra en organiserad dialog om frågor av vikt för medborgarna. Strategin är 
upplagd med avsnitt om syfte, metod och förhållningssätt samt en avslutande 
checklista för planering, genomförande och omhändertagande av resultat. 

Avsikten med denna strategi är inte att ändra på kommunens nuvarande rutiner för 
exempelvis klagomålshantering, krångelportalen eller det dagliga 
medinflytandesystemet som tjänstepersoner upprätthåller mellan exempelvis 
föräldrar och skola eller brukare och äldreomsorg. Strategin är ett komplement till 
redan befintliga former för samråd och medinflytande som finns i kommunen. 

Beslutsunderlag 
Kf § 38/2022, handlingsid: Fn 2022.1669. 

Strategi för medborgardialog, handlingsid: Fn 2022.1692. 

_________ 
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Fn § 74 Dnr FN 2022/56 

Tertialrapport 1 2022 Familjenämnden 

Familjenämndens beslut 
Familjenämnden beslutar godkänna ekonomisk uppföljning tertial 1 januari-april 
2022 och lägger densamma till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Reglementet för ekonomistyrning med mera stadgar att en lagstadgad delårsrapport 
ska avges per den 31 augusti. Tomelilla kommun har även beslutat att en 
tertialrapport för 2022 ska avges per den 30 april. Rapporten beskriver väsentliga 
händelser för perioden, resultat av elev/brukarundersökningar, arbetet med 
livskvalitetsprogrammet och visionen, måluppföljning och ekonomisk redovisning. 

Sammanfattning av rapporten: 

Familjenämnden prognostiserar en ekonomi i balans och har en nollprognos för 
verksamhetsåret. 

Placeringskostnaderna som gav ett överskott 2021 har ökat något under perioden 
och följs fortsatt upp. Försörjningsstödet har ökat något igen från höstens låga nivåer 
men ligger under budget för perioden.  

Antal elever inom gymnasiet är något lägre än budgeterat de första fyra månaderna 
men förväntas öka något under hösten. 

Skolpeng/barnpeng har ett underskott de första fyra månaderna men prognosen är 
noll för verksamhetsåret. Det finns dels fler barn inskrivna än budgeterat, dels finns 
det betydligt fler heltidsbarn än budgeterat men antalet barn kommer att minska 
under sommaren och hösten. Prognosen för skolpeng/barnpeng är noll för 
verksamhetsåret. 

Förskolorna får statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder och denna uppgår till 2,2 
mnkr för 2022. För Tomelilla kommuns räkning innebär detta en minskning med 0,9 
mnkr jämfört med 2021. 

Grundskolorna får ett annat statsbidrag "likvärdig skola" och beloppet uppgår till 9,0 
mnkr för 2022. Utöver detta statsbidrag får Tomelilla kommun statsbidrag 
"skomiljarden" och beloppet uppgår till 1,8 mnkr. Varje kommun avgör själv vilka 
insatser som behöver genomföras i de aktuella verksamheterna för att säkerställa 
elevers kunskapsutveckling och hälsa. 
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§ 74 forts. 

Familjenämnden bedömer att målen, förutom ett, kommer att vara uppfyllda vid 
årets slut. Det är i nuläget osäkert om målet gällande andelen behöriga till 
yrkesprogram ska uppgå till minst 80%, kommer att nås under 2022. 

Ekonomiska konsekvenser 
Familjenämnden prognostiserar en nollprognos för verksamhetsåret. 

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

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

Uppföljning 
Motsvarande uppföljning kommer att ske per den 31 augusti samt 31 december. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar godkänna ekonomisk uppföljning tertial 1 januari-april 
2022 och lägger densamma till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse socialchef Camilla Andersson, handlingsid: Fn 2022.1813. 

Tertialrapport 1 2022, handlingsid: Fn 2022.1774. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Elisabeth Wahlström, ekonomichef 

Camilla Andersson, socialchef 

Johan Holmqvist, skolchef 
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Fn § 78 Dnr FN 2022/52 

Svar på motion gällande handlingsplan 
mot barnfattigdom 

Familjenämndens förslag till kommunstyrelsens 
arbetsutskott 
Kommunfullmäktige beslutar besvara första och tredje att-satserna samt bifalla andra 
att-satsen.  

Ärendebeskrivning 
Sara Anheden och Anders Throbäck (S) har lämnat in motion angående 
handlingsplan för barnfattigdom med följande lydelse: 

En rapport från SCB strax innan jul visade att 25 % av barnen i Tomelilla kommun 
lever i fattigdom. Samtidigt visade statistik från Kronofogden att 39 barn vräkts 
mellan 2011 och 2020, vilket är flest i kommunerna i sydöstra Skåne. Barn kan aldrig 
lastas för den verklighet de växer upp i. Däremot har kommunen ett ansvar att jämna 
ut skillnaderna så att alla barn ges samma möjlighet att lyckas i skolan och delta i 
samhället i övrigt.  
Rädda Barnen har tagit fram en lista med rekommendationer till kommuner för att 
stötta barn i ekonomisk utsatthet.  
Utifrån det yrkar Socialdemokraterna  

- att Tomelilla Kommun gör en kartläggning över situationen med barn i 
ekonomisk utsatthet  

- att Tomelilla Kommun tar fram en handlingsplan med mål att inga barn ska 
diskrimineras på grund av sin ekonomiska situation  

- att Tomelilla Kommun arbetar förebyggande så att inga barn vräks från sina 
bostäder 

Förvaltningen avger, genom socialchef Camilla Andersson, följande yttrande: 

Barnfattigdom i Sverige handlar sällan om att barn får gå hungriga och frysa för att 
deras föräldrar inte har råd att köpa mat och kläder. Ofta handlar det i stället om att 
barn i familjer som lever i ekonomisk utsatthet är mindre delaktiga i samhället, 
tenderar att ha sämre betyg i skolan, oftare lever under osäkra boendeförhållande och 
saknar en känsla av att kunna förverkliga sina drömmar. Att växa upp i fattigdom har 
en starkt negativ inverkan på barns möjligheter att tillgodogöra sig sina rättigheter 
och till goda livschanser. (Källa::www.raddabarnen.se). 
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§ 78 forts. 

Nedan visas grafen över antal hushåll som beviljats ekonomiskt bistånd januari 
månad 2019-2022 i Tomelilla kommun. I februari månad 2022 är det 95 hushåll som 
beviljats ekonomiskt bistånd. I dessa hushåll fanns totalt 131 vuxna individer samt 83 
barn under 18 år.  

 

 
 

2016 fanns det totalt 2562 barn i Tomelilla kommun, varav 209 (8,2%) av dessa levde 
i hushåll med låg inkomst eller uppbar försörjningsstöd.  

År 2019 fanns det totalt 2678 barn i Tomelilla kommun, varav 247 (9,2%) levde i 
hushåll med låg inkomst eller uppbar försörjningsstöd.  

 

 
(Källa: Rädda barnen) 
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§ 78 forts. 

Insatser och förebyggande arbete i Tomelilla 

Under åren 2011 – 2021 har totalt 18 barn varit berörda av verkställd avhysning i 
Tomelilla kommun (Källa: www.kronofogden.se) 
I Tomelilla kommun finns tillgång till skuld- och budgetrådgivning. Hit kan de med 
behov av råd och stöd av ekonomiska frågor vända sig. I de fall det finns barn i 
hushållen arbetar denne aktivt med att ge föräldrarna stöd i hur man kan hantera att 
ekonomiska resurser saknas. När skuld- och budgetrådgivaren får kännedom om 
avhysning skickar Tomelilla direkt alltid ett informationsbrev ut till berörd familj med 
information vart man kan vända sig för att få hjälp och stöd. 

Ekonomiskt bistånd har i alla utredningar ett avsnitt för att beakta barnperspektivet. 
I arbetet med försörjningsstöd är det viktigt att utifrån barnperspektivet särskilt 
stödja föräldrarna i att bli självförsörjande. 

Under förutsättning att sökande får bo kvar om en hyresskuld regleras kan skulden 
efter särskild prövning bifallas i vissa fall. Ett av kriterierna man tittar på är om de 
sociala konsekvenserna för barnen i en familj skulle bli för stora vid eventuell 
avhysning.  

I de fall hyresskuld beviljas för att undvika avhysning uppmanas den enskilde alltid 
att ta en kontakt med skuld och budgetrådgivaren för att undvika att de hamnar 
liknande situation igen.  

I samband med att det kommer till Socialtjänstens kännedom att en barnfamilj ska 
avhysas görs alltid en aktualisering på barn och familj. Under denna aktualisering tas 
en kontakt med familjen för att se över om de är i behov av stöd och hjälp på något 
vis.  

I samband med att man har ett socialt bostadskontrakt görs kontinuerliga 
uppföljningar med den enskilde avseende om hyra betalas i tid, samt om lägenhet 
sköts enligt avtal. Här ges möjlighet för boendesamordnaren att träda in och stötta 
upp om man ser att det förekommer obetald hyra. På så vis har vi möjlighet att 
förebygga obetalda hyror som kan leda till avhysning utifrån de som uppbär socialt 
bostadskontrakt. I dagsläget har vi totalt 19 sociala bostadskontrakt varav det finns 
barn under 18 år i 9 av hushållen.   

På arbetsmarknadsenheten arbetar de aktivt med att erbjuda arbetsmarknadspolitiska 
insatser som stärker den enskildes möjligheter att få ett arbete, och därmed bli 
självförsörjande.  

De arbetar också aktivt med att motivera personer med låg utbildningsnivå till 
studier, och på så vis öka möjligheten att bli självförsörjande och därmed kunna 
betala för sitt boende och sörja för sin familj. 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
10 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 78 forts. 

Barn- och utbildning stänger inte av barn från förskola eller fritidshem om 
vårdnadshavarna inte betalt sin faktura, vilket ger barnen samma möjligheter även 
om vårdnadshavare hamnat i ekonomiska svårigheter.  

Familjenämnden har även antagit rutiner och riktlinjer för avgiftsfri förskola, 
förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem och på så vis förstärkt 
skrivningarna i skollagen. Utbildningen i kommunens förskolor och skolor ska vara 
avgiftsfri. Barn/elever ska utan kostnad ha tillgång till böcker, skrivmaterial, verktyg 
och andra hjälpmedel som de behöver för sin utbildning.  

För att fortfarande kunna genomföra vissa aktiviteter utanför skolan, som till 
exempel studiebesök, utflykter, lägerskolor och friluftsdagar får förskolan/skolan 
själv stå för kostnaden eller använda medel från projekt eller annan extern 
finansiering. Detta innebär att alla barn och elever ska kunna delta på lika villkor. 

Ekonomiska konsekvenser 
Att ta fram en handlingsplan för barnfattigdom medför inga kostnader för 
familjenämnden. 

Barnperspektivet 
Barnperspektivet tillgodoses i svaret på motionen. 

Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör miljön. 

Uppföljning 
Handlingsplanen för barnfattigdom bereds i förvaltningen och beslutas om i 
familjenämnden under 2023. 

Familjenämndens individ- och familjeutskotts 
förslag till familjenämnden 
Kommunfullmäktige beslutar besvara första och tredje att-satserna samt bifalla andra 
att-satsen.  

Beslutsunderlag 
Fnifu § 87/2022, handlingsid: Fn 2022.1722.  

Ksau § 61/2022 Motion angående barnfattigdom, handlingsid: Fn 2022.1123. 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
10 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 78 forts. 

Tidigare behandling 
Ksau § 61/2022: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till förvaltningen för 
beredning och därefter till familjenämnden för yttrande. 

Fnifu § 87/2022: 

Kommunfullmäktige beslutar besvara första och tredje att-satserna samt bifalla andra 
att-satsen.  

Förslag till beslut under sammanträdet 
Robert Buhre (S) yrkar bifall till alla tre att-satser. 

Anna Sandegren (SD), Charlotte Rosdala (C) och Sven Gunnarsson (C) yrkar bifall 
till familjenämndens individ- och familjeutskotts förslag till familjenämnden.  

Beslutsgång 
Efter ställd proposition finner ordföranden att familjenämnden beslutar enligt Anna 
Sandegrens (SD) m. fl. yrkande. 

Votering begärs och ska genomföras.  

Följande beslutsordning bestäms: 

Ja-röst för Anna Sandegrens (SD) m. fl. yrkande. 

Nej-röst för Robert Buhres (S) yrkande. 

Omröstning 
Med fem ja-röster mot två nej-röster beslutar familjenämnden enligt Anna 
Sandegrens (SD) m. fl. yrkande. 

Ja-röster: Charlotte Rosdala (C), Anna Sandegren (SD), Ewa Carnbrand (M), Sven 
Gunnarsson (C), Per-Olof Örnsved (SD). 

Nej-röster: Anders Throbäck (S) och Robert Buhre (S). 

_________ 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Socialchef Camilla Andersson 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
10 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

Fn § 79 Dnr FN 2022/55 

Gemensam familjerätt i SÖSK 

Familjenämndens beslut 
Familjenämnden beslutar att bifalla förslaget om en gemensam familjerätt i SÖSK. 

Ärendebeskrivning 
Bakgrund 

Familjerätten är en egen verksamhetsgren inom socialtjänsten och regleras av 
föräldrabalken. Verksamheten ansvarar för utredningar och lämnar upplysningar på 
uppdrag av domstolen i vårdnads-, umgänges- och boendeärenden samt utreder och 
fastställer faderskap. Vid begäran från domstol lämnas yttranden i adoptionsärenden. 
Samarbetssamtal genomförs såväl på uppdrag från tingsrätten som på initiativ från de 
som separerat. Verkställighet av umgängesstöd genomförs också inom ramen för 
familjerätt. 

Familjerättssekreterarna inom SÖSK (Tomelilla, Simrishamn, Ystad och Sjöbo) 
samverkar idag i gemensam handledning och kollegiala nätverksträffar. Individ- och 
familjeverksamheten i Tomelilla har en socialsekreterare inom området som 
handlägger och utreder ärenden samt ca 0,4 årsarbetare inom resursenheten, som 
genomför samarbetssamtal. Ytterligare 0,1 årsarbetare tillkommer vid sjukdom, hög 
arbetsbelastning och semester.  

Sedan våren 2020 har verksamhetscheferna i de fyra kommunerna fört en dialog på 
enheterna avseende en SÖSK-gemensam familjerätt. Utgångspunkten har dels varit 
den gemensamma ledningsplanen som kommundirektörerna i de fyra kommunerna 
beslutat om. Ett uppdrag har varit att se över inom vilka områden vi är betjänta av att 
arbete ihop. Men även utifrån perspektivet att vi skapar en enhet där fokus kan ligga 
på effektivt arbete inom området, ökad kvalitet och med lätt och nära tillgång till 
metodutveckling och kompetensförsörjning. Ytterligare styrka med förslaget är den 
minskade sårbarheten vid semestrar, frånvaro eller rekryteringar.  
 
Utredningen kring förslaget om en gemensam familjerätt i Simrishamn, Ystad, Sjöbo 
och Tomelilla blev klar i mars 2022. Därefter har den diskuterats med idag ansvariga 
enhetschefer och verksamhetschefer inom respektive kommun. Representanterna har 
gemensam kommit överens om på vilken nivå av samverkan som anses mest 
fördelaktig sammantaget utifrån ekonomi, kvalitet och effektivitet.  
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
10 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 79 forts. 
 
Mot denna bakgrund har kommunerna tillsammans funnit att det är lämpligt att 
skapa en samverkansorganisation kring respektive kommuners 
familjerättsverksamhet. Respektive nämnd föreslås ställa sig bakom förslaget som 
anges i utredningen.  

Ekonomiska konsekvenser 
Det bedöms rimligt att den föreslagna organisationen av SÖSK gemensam familjerätt 
kommer att innebära ökade kostnader i förhållande till lagkrav, stärkt barnperspektiv 
och ökad tillgänglighet. Kostnaden för 0,5 årsarbetare enhetschef beräknas uppgå till 
ca 120 000 kr /år per kommun Det är svårt att redovisa exakt kostnadsökning 
gällande lokalen då denna inte är utsedd i nuläget.  

Barnperspektivet 
Enligt forskning och de publikationer som finns om barn i konfliktmiljöer är det 
viktigaste för barn som befinner sig i familjerättsliga tvister är att konfliktnivån 
sjunker mellan föräldrarna och att de får hjälp att hitta nya vägar framåt som lugnar 
ner i ställer för att trappa upp bråk och konflikter.  
Sett ur det perspektivet bör det vara avgörande att uppnå så hög kvalitet och 
kompetensnivå som möjligt för de som arbetar med familjerätt. På så sätt kan man 
anta att det är till barnens bästa att hitta en optimal familjerättsverksamhet där 
metodutveckling och hög kompetens står i fokus. Likaså får man anta att en 
sammanhållen kedja mellan samarbetssamtal och utredning, för familjer i kontakt 
med familjerätten, skulle minska möjligheterna till eskalerande konflikter. 

Miljöperspektivet 
I nuläget finns inget förslag om geografisk placering, dock är förslaget en gemensam 
lokalisering för enheten. Det kommer att innebära att merparten av föräldrarna 
kommer behöva förflytta sig utanför den egna kommunen. Kommunerna samverkar 
redan idag kring familjerådgivningen vilken är placerad i Ystad och det har inte 
inkommit klagomål eller synpunkter på att behöva förflytta sig utanför sin 
hemkommun.  

Familjenämndens individ- och familjeutskotts 
förslag till familjenämnden 
Familjenämnden beslutar att bifalla förslaget om en gemensam familjerätt i SÖSK. 

Beslutsunderlag 
Fnifu § 88/2022, handlingsid: Fn 2022.1723. 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
10 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 79 forts. 

Förslag till gemensam familjerätt SÖSK (Management Partners AB), handlingsid: Fn 
2022.1575. 

Tidigare behandling 
Fnifu § 88/2022: 

Familjenämnden beslutar att bifalla förslaget om en gemensam familjerätt i SÖSK. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Anders Throbäck (S) yrkar bifall till familjenämndens individ- och familjeutskotts 
förslag till familjenämnden. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Socialchef Camilla Andersson 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
10 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

Fn § 80 Dnr FN 2021/118 

Kvalitetsuppföljning BoU 2022 - Rektors 
ansvar, synpunkter och klagomål och 
skolinspektionsärenden 

Familjenämndens beslut 
Familjenämnden beslutar godkänna kvalitetsrapporten och lägger densamma till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Kvalitetsrapporten är en del av huvudmannens uppföljning av de nationella målen, 
Barn- och utbildningsverksamhetens systematiska kvalitetsarbete och även ett 
underlag för nulägeskartan som används för det kommunala målarbetet. Rapporten 
ska ge en bild av nuläget och föreslå eventuella utvecklingsområden. 

 

Ekonomiska konsekvenser 
Ett välfungerande kvalitets- och målarbete ger goda förutsättningar för mål- och 
budgetprocessen samt god ekonomisk hushållning. 

Barnperspektivet 
Ett välfungerande kvalitets- och målarbete ger goda underlag för effektiva åtgärder 
för måluppfyllelse. 

Miljöperspektivet 
Ett välfungerande kvalitets- och målarbete ger goda underlag för möjligheter att ta 
beslut som gynnar miljön. 

Uppföljning 
Det systematiska kvalitetsarbetet och målarbetet pågår ständigt och följs upp av 
tillsynsmyndighet, Skolinspektionen, och även i budgetprocessen och till viss del av 
revisionen. 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
10 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 80 forts. 

Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till 
familjenämnden 
Familjenämnden beslutar godkänna kvalitetsrapporten och lägger densamma till 
handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Fnuu § 26/2022, handlingsid: Fn 2022.1751. 

Kvalitetsrapport, rektors ansvar, synpunkter och klagomål samt 
skolinspektionsärenden, handlingsid: Fn 2022.1637. 

Tidigare behandling 
Fnuu § 26/2022: 

Familjenämnden beslutar godkänna kvalitetsrapporten och lägger densamma till 
handlingarna. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Skolchef Johan Holmqvist 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
10 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

Fn § 81 Dnr FN 2022/57 

Tillsyn fristående förskola 2022 - Ankis 
familjedaghem 

Familjenämndens beslut 
Familjenämnden beslutar, att Ankis familjedaghem uppfyller kraven för att arbeta 
systematiskt med uppföljning och utvärdering av verksamheten och planen mot 
kränkande behandling och diskriminering, samt avslutar tillsynen. 

Ärendebeskrivning 
Enligt Skolverkets allmänna råd för pedagogisk omsorg ska huvudmannen för 
verksamheten arbeta systematiskt med uppföljning och utvärdering av verksamheten 
samt planen mot kränkande behandling och diskriminering. 

Huvudmannens uppföljning och utvärdering 
Kartlägger verksamhetens 
förutsättningar och 
genomförande, 

  

Analyserar kvaliteten och 
bedömer verksamhetens 
utvecklingsbehov 

  

Med utgångspunkt i 
analysen planerar och 
beslutar vilka områden 
som behöver utvecklas för 
att stimulera barnens 
utveckling och lärande, 
samt 

  

Följer upp att formerna för 
barnens delaktighet och 
medverkan i uppföljning 
och utvärdering är 
anpassade till deras ålder 
och mognad. 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
10 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 81 forts. 
Plan mot kränkande behandling och diskriminering 
Vårdnadshavare har 
möjlighet att lämna 
synpunkter 

  

Barn deltar i arbetet kring 
planen 

  

Planen följs upp och 
uppdateras varje år 

  

 

Sammanfattande bedömning  

Tillsynen visar att Ankis familjedaghem arbetar systematiskt med uppföljning och 
utvärdering av verksamheten och planen mot kränkande behandling och 
diskriminering. 

Ekonomiska konsekvenser 
Den ekonomiska granskningen av den pedagogiska omsorgen gjordes 2021 och 
godkändes, detta ingick inte i årets granskning. 

Barnperspektivet 
God kvalitet på den pedagogiska omsorgen är av vikt för barnens fortsatta skolgång 
och måluppfyllelse. 

Miljöperspektivet 
Detta perspektiv granskades inte under tillsynen 2022.  

Uppföljning 
Tomelilla kommun har tillsynsansvar för den pedagogiska omsorgen och detta 
genomförs kontinuerligt. 

Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till 
familjenämnden 
Familjenämnden beslutar, att Ankis familjedaghem uppfyller kraven för att arbeta 
systematiskt med uppföljning och utvärdering av verksamheten och planen mot 
kränkande behandling och diskriminering, samt avslutar tillsynen. 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
10 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 81 forts. 

Beslutsunderlag 
Fnuu § 27/2022, handlingsid: Fn 2022.1752. 

Tidigare behandling 
Fnuu § 27/2022: 

Familjenämnden beslutar, att Ankis familjedaghem uppfyller kraven för att arbeta 
systematiskt med uppföljning och utvärdering av verksamheten och planen mot 
kränkande behandling och diskriminering, samt avslutar tillsynen. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Ankis familjedaghem 

Skolchef Johan Holmqvist 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
10 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

Fn § 82 Dnr FN 2022/57 

Tillsyn fristående förskola 2022 - 
Förskolan Allegro, ekonomisk förening 

Familjenämndens beslut 
Familjenämnden beslutar att förskolan Allegro, ekonomisk förening uppfyller kraven 
för tillsynen och avslutar densamma. Tillsynen visar att rektor på förskolan Allegro, 
ekonomisk förening arbetar systematiskt med kvalitetsarbetet och planen mot 
kränkande behandling och diskriminering. 

Ärendebeskrivning 

Tillsyn av fristående förskolor 
Definition av tillsyn enligt skollagen: 

Med tillsyn avses i denna lag en självständig granskning som har till syfte att 
kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av lagar 
och andra föreskrifter.  
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 
(…) 
(Källa: skollagen 2010:800, 26 kap. 2§.)   

Kommunal tillsyn 
En kommun har tillsynsansvar för de förskolor som kommunen godkänt enligt 
skollagens 2:a kapitel och 7:e paragraf. Detta beskrivs i kapitel 26 (se skollagen 26 
kap. 4 §).  
I skollagens 26:e kapitel, paragraferna 6 till 7 beskrivs vidare att tillsynsmyndigheten 
(kommunen i detta fall) har rätt att få tillträde till byggnader och lokaler där 
verksamheten bedrivs, samt att verksamheten som är föremål för tillsyn är skyldig att 
lämna upplysningar och material som efterfrågas.  

 
Kommunen kan besluta att den fristående förskolan uppfyller kraven eller fatta 
beslut om: 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
10 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 82 forts. 

Föreläggande 
Om en verksamhet har brister kan ett beslut om föreläggande fattas där det står vilka 
åtgärder som måste vidtas. Föreläggandet kan också förenas med ett vite, vilket 
innebär att den ansvarige för verksamheten måste betala en fastställd summa pengar 
om inte bristerna åtgärdas inom en viss tid. 

Anmärkning 
Om en verksamhet har mindre allvarliga brister kan den granskande myndigheten 
fatta beslut om en anmärkning som följs upp, men som inte kan förenas med vite 
eller tvångsåtgärder. 

Avstående från ingripande 
Den granskande myndigheten kan avstå från ett ingripande och ändå beskriva 
bristerna i beslutet om: 

bristerna vid en tillsyn är mindre 

verksamheten som granskas genomför nödvändig rättelse 

det i övrigt med hänsyn till omständigheterna finns särskilda skäl mot ett ingripande. 

Återkallelse 
Om en verksamhet har mycket allvarliga brister kan den granskande myndigheten 
fatta beslut om att stänga verksamheten och återkalla tillståndet för en enskild 
huvudmannen tills åtgärderna har rättats till. 

Källa: skollagen, 26 kap. 10-13 §§ 

Årets tillsyn 
Kommunen har genomfört tillsyn av fristående förskolan Allegro, ekonomisk 
förening. Tillsynen har avsett rektors genomförande av det systematiska 
kvalitetsarbetet för enheten och systematiken kring planen mot kränkande 
behandling och diskriminering. Tillsynen har omfattat intervju med rektor, intervjuer 
med förskollärare, en enkät till all personal samt ett kort verksamhetsbesök.  

 

Under 2023 kommer ingen regelbunden granskning ske. 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
10 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 82 forts. 

Rektors systematiska kvalitetsarbete 
Årshjul för det 
systematiska 
kvalitetsarbetet finns 

  

Analys sker av 
barngruppens 
sammansättning och behov 

  

Förskollärarna ansvarar för 
planering och 
genomförande av 
undervisning på 
avdelningarna 

  

Förskollärarna ansvarar för 
dokumentation och analys 
av avdelningarnas arbete 

  

Rektor följer upp 
avdelningarnas arbete 

  

Vårdnadshavare har 
möjlighet att lämna 
synpunkter på 
verksamheten 

  

Barnens åsikter och 
önskemål tas hänsyn till i 
planeringen 

  

Rektor och personal tar 
fram mål utifrån analyser 
och uppföljning 

  

 

 

Plan mot kränkande behandling och diskriminering 
Vårdnadshavare har 
möjlighet att lämna 
synpunkter 

  

Barn deltar i arbetet 
kring planen 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
10 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 82 forts. 
 
Planen följs upp 
och uppdateras 
varje år 

  

Planen är känd av 
förskolans personal 

  

 

Sammanfattande bedömning  

Tillsynen visar att rektor på förskolan Allegro, ekonomisk förening arbetar 
systematiskt med kvalitetsarbetet och planen mot kränkande behandling och 
diskriminering 

Ekonomiska konsekvenser 
Den ekonomiska granskningen av förskolan gjordes 2021 och godkändes, detta 
ingick inte i årets granskning. 

Barnperspektivet 
God kvalitet på de fristående förskolorna är av vikt för barnens fortsatta skolgång 
och måluppfyllelse. 

Miljöperspektivet 
Detta perspektiv granskades inte under tillsynen 2022.  

Uppföljning 
Tomelilla kommun har tillsynsansvar för de fristående förskolorna och detta 
genomförs kontinuerligt. 

Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till 
familjenämnden 
Familjenämnden beslutar att förskolan Allegro, ekonomisk förening uppfyller kraven 
för tillsynen och avslutar densamma. Tillsynen visar att rektor på förskolan Allegro, 
ekonomisk förening arbetar systematiskt med kvalitetsarbetet och planen mot 
kränkande behandling och diskriminering. 

Beslutsunderlag 
Fnuu § 28/2022, handlingsid: Fn 2022.1753. 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
10 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 82 forts. 

Tidigare behandling 
Fnuu § 28/2022: 

Familjenämnden beslutar att förskolan Allegro, ekonomisk förening uppfyller kraven 
för tillsynen och avslutar densamma. Tillsynen visar att rektor på förskolan Allegro, 
ekonomisk förening arbetar systematiskt med kvalitetsarbetet och planen mot 
kränkande behandling och diskriminering. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Förskolan Allegro, ekonomisk förening  

Skolchef Johan Holmqvist 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
10 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

Fn § 83 Dnr FN 2022/57 

Tillsyn fristående förskola 2022 - 
Personalkooperativet Eljen, Eljaröds 
Personalkooperativa förskola och 
fritidshem, ekonomisk förening 

Familjenämndens beslut 
Familjenämnden beslutar att Personalkooperativet Eljen, Eljaröds 
Personalkooperativa förskola och fritidshem, ekonomisk förening uppfyller kraven 
för tillsynen och avslutar densamma. Tillsynen visar att rektor på 
Personalkooperativet Eljen, Eljaröds Personalkooperativa förskola och fritidshem, 
ekonomisk förening arbetar systematiskt med kvalitetsarbetet och planen mot 
kränkande behandling och diskriminering.  

Ärendebeskrivning 

Tillsyn av fristående förskolor 
Definition av tillsyn enligt skollagen: 

Med tillsyn avses i denna lag en självständig granskning som har till syfte att 
kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av lagar 
och andra föreskrifter.  
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 
(…) 
(Källa: skollagen 2010:800, 26 kap. 2§.)   

Kommunal tillsyn 
En kommun har tillsynsansvar för de förskolor som kommunen godkänt enligt 
skollagens 2:a kapitel och 7:e paragraf. Detta beskrivs i kapitel 26 (se skollagen 26 
kap. 4 §).  
I skollagens 26:e kapitel, paragraferna 6 till 7 beskrivs vidare att tillsynsmyndigheten 
(kommunen i detta fall) har rätt att få tillträde till byggnader och lokaler där  
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
10 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 83 forts. 

verksamheten bedrivs, samt att verksamheten som är föremål för tillsyn är skyldig att 
lämna upplysningar och material som efterfrågas.  

 
Kommunen kan besluta att den fristående förskolan uppfyller kraven eller fatta 
beslut om: 

Föreläggande 
Om en verksamhet har brister kan ett beslut om föreläggande fattas där det står vilka 
åtgärder som måste vidtas. Föreläggandet kan också förenas med ett vite, vilket 
innebär att den ansvarige för verksamheten måste betala en fastställd summa pengar 
om inte bristerna åtgärdas inom en viss tid. 

Anmärkning 
Om en verksamhet har mindre allvarliga brister kan den granskande myndigheten 
fatta beslut om en anmärkning som följs upp, men som inte kan förenas med vite 
eller tvångsåtgärder. 

Avstående från ingripande 
Den granskande myndigheten kan avstå från ett ingripande och ändå beskriva 
bristerna i beslutet om: 

bristerna vid en tillsyn är mindre 

verksamheten som granskas genomför nödvändig rättelse 

det i övrigt med hänsyn till omständigheterna finns särskilda skäl mot ett ingripande. 

Återkallelse 
Om en verksamhet har mycket allvarliga brister kan den granskande myndigheten 
fatta beslut om att stänga verksamheten och återkalla tillståndet för en enskild 
huvudmannen tills åtgärderna har rättats till. 

Källa: skollagen, 26 kap. 10-13 §§ 

Årets tillsyn 
Kommunen har genomfört tillsyn av fristående förskolan Personalkooperativet 
Eljen, Eljaröds Personalkooperativa förskola och fritidshem, ekonomisk förening. 
Tillsynen har avsett rektors genomförande av det systematiska kvalitetsarbetet för 
enheten och systematiken kring planen mot kränkande behandling och 
diskriminering. Tillsynen har omfattat intervju med rektor, intervjuer med 
förskollärare, en enkät till all personal samt ett kort verksamhetsbesök.  
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
10 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 83 forts. 

Under 2023 kommer ingen regelbunden granskning ske. 

 

Rektors systematiska kvalitetsarbete 
Årshjul för det 
systematiska 
kvalitetsarbetet finns 

  

Analys sker av 
barngruppens 
sammansättning och behov 

  

Förskollärarna ansvarar för 
planering och 
genomförande av 
undervisning på 
avdelningarna 

  

Förskollärarna ansvarar för 
dokumentation och analys 
av avdelningarnas arbete 

  

Rektor följer upp 
avdelningarnas arbete 

  

Vårdnadshavare har 
möjlighet att lämna 
synpunkter på 
verksamheten 

  

Barnens åsikter och 
önskemål tas hänsyn till i 
planeringen 

  

Rektor och personal tar 
fram mål utifrån analyser 
och uppföljning 

  

 

Plan mot kränkande behandling och diskriminering 
Vårdnadshavare har 
möjlighet att lämna 
synpunkter 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
10 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 83 forts. 
 
Barn deltar i arbetet 
kring planen 

  

Planen följs upp 
och uppdateras 
varje år 

  

Planen är känd av 
förskolans personal 

  

 

Sammanfattande bedömning  

Tillsynen visar att rektor på Personalkooperativet Eljen, Eljaröds 
Personalkooperativa förskola och fritidshem, ekonomisk förening arbetar 
systematiskt med kvalitetsarbetet och planen mot kränkande behandling och 
diskriminering. 

Ekonomiska konsekvenser 
Den ekonomiska granskningen av förskolan gjordes 2021 och godkändes, detta 
ingick inte i årets granskning. 

Barnperspektivet 
God kvalitet på de fristående förskolorna är av vikt för barnens fortsatta skolgång 
och måluppfyllelse. 

Miljöperspektivet 
Detta perspektiv granskades inte under tillsynen 2022.  

Uppföljning 
Tomelilla kommun har tillsynsansvar för de fristående förskolorna och detta 
genomförs kontinuerligt. 

Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till 
familjenämnden 
Familjenämnden beslutar att Personalkooperativet Eljen, Eljaröds 
Personalkooperativa förskola och fritidshem, ekonomisk förening uppfyller kraven 
för tillsynen och avslutar densamma. Tillsynen visar att rektor på 
Personalkooperativet Eljen, Eljaröds Personalkooperativa förskola och fritidshem,  
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
10 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 83 forts. 

ekonomisk förening arbetar systematiskt med kvalitetsarbetet och planen mot 
kränkande behandling och diskriminering.  

Beslutsunderlag 
Fnuu § 29/2022, handlingsid: Fn 2022.1754. 

Tidigare behandling 
Fnuu § 29/2022: 

Familjenämnden beslutar att Personalkooperativet Eljen, Eljaröds 
Personalkooperativa förskola och fritidshem, ekonomisk förening uppfyller kraven 
för tillsynen och avslutar densamma. Tillsynen visar att rektor på 
Personalkooperativet Eljen, Eljaröds Personalkooperativa förskola och fritidshem, 
ekonomisk förening arbetar systematiskt med kvalitetsarbetet och planen mot 
kränkande behandling och diskriminering.  

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Personalkooperativet Eljen, Eljaröds Personalkooperativa förskola och fritidshem, 
ekonomisk förening 

Skolchef Johan Holmqvist 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
10 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

Fn § 84 Dnr FN 2022/57 

Tillsyn fristående förskola 2022 - 
Magazinets Personalkooperativa 
förskola, ekonomisk förening 

Familjenämndens beslut 
Familjenämnden beslutar att Magazinets Personalkooperativa förskola, ekonomisk 
förening uppfyller kraven för tillsynen och avslutar densamma. Tillsynen visar att 
rektor på Magazinets Personalkooperativa förskola, ekonomisk förening arbetar 
systematiskt med kvalitetsarbetet och planen mot kränkande behandling och 
diskriminering. 

Ärendebeskrivning 

Tillsyn av fristående förskolor 
Definition av tillsyn enligt skollagen: 

Med tillsyn avses i denna lag en självständig granskning som har till syfte att 
kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av lagar 
och andra föreskrifter.  
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 
(…) 
(Källa: skollagen 2010:800, 26 kap. 2§.)   

Kommunal tillsyn 
En kommun har tillsynsansvar för de förskolor som kommunen godkänt enligt 
skollagens 2:a kapitel och 7:e paragraf. Detta beskrivs i kapitel 26 (se skollagen 26 
kap. 4 §).  
I skollagens 26:e kapitel, paragraferna 6 till 7 beskrivs vidare att tillsynsmyndigheten 
(kommunen i detta fall) har rätt att få tillträde till byggnader och lokaler där 
verksamheten bedrivs, samt att verksamheten som är föremål för tillsyn är skyldig att 
lämna upplysningar och material som efterfrågas.  
Kommunen kan besluta att den fristående förskolan uppfyller kraven eller fatta 
beslut om: 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
10 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

 
§ 84 forts. 

Föreläggande 
Om en verksamhet har brister kan ett beslut om föreläggande fattas där det står vilka 
åtgärder som måste vidtas. Föreläggandet kan också förenas med ett vite, vilket 
innebär att den ansvarige för verksamheten måste betala en fastställd summa pengar 
om inte bristerna åtgärdas inom en viss tid. 

Anmärkning 
Om en verksamhet har mindre allvarliga brister kan den granskande myndigheten 
fatta beslut om en anmärkning som följs upp, men som inte kan förenas med vite 
eller tvångsåtgärder. 

Avstående från ingripande 
Den granskande myndigheten kan avstå från ett ingripande och ändå beskriva 
bristerna i beslutet om: 

bristerna vid en tillsyn är mindre 

verksamheten som granskas genomför nödvändig rättelse 

det i övrigt med hänsyn till omständigheterna finns särskilda skäl mot ett ingripande. 

Återkallelse 
Om en verksamhet har mycket allvarliga brister kan den granskande myndigheten 
fatta beslut om att stänga verksamheten och återkalla tillståndet för en enskild 
huvudmannen tills åtgärderna har rättats till. 

Källa: skollagen, 26 kap. 10-13 §§ 

Årets tillsyn 
Kommunen har genomfört tillsyn av fristående förskolan Magazinets 
Personalkooperativa förskola, ekonomisk förening. Tillsynen har avsett rektors 
genomförande av det systematiska kvalitetsarbetet för enheten och systematiken 
kring planen mot kränkande behandling och diskriminering. Tillsynen har omfattat 
intervju med rektor, intervjuer med förskollärare, en enkät till all personal samt ett 
kort verksamhetsbesök.  

 

Under 2023 kommer ingen regelbunden granskning ske. 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
10 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 84 forts. 

Rektors systematiska kvalitetsarbete 
Årshjul för det 
systematiska 
kvalitetsarbetet finns 

  

Analys sker av 
barngruppens 
sammansättning och behov 

  

Förskollärarna ansvarar för 
planering och 
genomförande av 
undervisning på 
avdelningarna 

  

Förskollärarna ansvarar för 
dokumentation och analys 
av avdelningarnas arbete 

  

Rektor följer upp 
avdelningarnas arbete 

  

Vårdnadshavare har 
möjlighet att lämna 
synpunkter på 
verksamheten 

  

Barnens åsikter och 
önskemål tas hänsyn till i 
planeringen 

  

Rektor och personal tar 
fram mål utifrån analyser 
och uppföljning 

  

 

Plan mot kränkande behandling och diskriminering 
Vårdnadshavare har 
möjlighet att lämna 
synpunkter 

  

Barn deltar i arbetet 
kring planen 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
10 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 84 forts. 
 
Planen följs upp 
och uppdateras 
varje år 

Planen är känd av 
förskolans personal 

  

 

Sammanfattande bedömning  

Tillsynen visar att rektor på Magazinets Personalkooperativa förskola, ekonomisk 
förening arbetar systematiskt med kvalitetsarbetet och planen mot kränkande 
behandling och diskriminering. 

Ekonomiska konsekvenser 
Den ekonomiska granskningen av förskolan gjordes 2021 och godkändes, detta 
ingick inte i årets granskning. 

Barnperspektivet 
God kvalitet på de fristående förskolorna är av vikt för barnens fortsatta skolgång 
och måluppfyllelse. 

Miljöperspektivet 
Detta perspektiv granskades inte under tillsynen 2022.  

Uppföljning 
Tomelilla kommun har tillsynsansvar för de fristående förskolorna och detta 
genomförs kontinuerligt. 

Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till 
familjenämnden 
Familjenämnden beslutar att Magazinets Personalkooperativa förskola, ekonomisk 
förening uppfyller kraven för tillsynen och avslutar densamma. Tillsynen visar att 
rektor på Magazinets Personalkooperativa förskola, ekonomisk förening arbetar 
systematiskt med kvalitetsarbetet och planen mot kränkande behandling och 
diskriminering. 

Beslutsunderlag 
Fnuu § 30/2022, handlingsid: Fn 2022.1755. 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
10 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 84 forts. 

Tidigare behandling 
Fnuu § 30/2022: 

Familjenämnden beslutar att Magazinets Personalkooperativa förskola, ekonomisk 
förening uppfyller kraven för tillsynen och avslutar densamma. Tillsynen visar att 
rektor på Magazinets Personalkooperativa förskola, ekonomisk förening arbetar 
systematiskt med kvalitetsarbetet och planen mot kränkande behandling och 
diskriminering. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Magazinets Personalkooperativa förskola, ekonomisk förening  

Skolchef Johan Holmqvist 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
10 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

Fn § 85 Dnr FN 2022/57 

Tillsyn fristående förskola 2022 - 
Nyckelpigans förskola, AB AJMA 

Familjenämndens beslut 
Familjenämnden beslutar att Nyckelpigans förskola, AB AJMA uppfyller kraven för 
tillsynen och avslutar densamma. Tillsynen visar att rektor på Nyckelpigans förskola, 
AB AJMA arbetar systematiskt med kvalitetsarbetet och planen mot kränkande 
behandling och diskriminering.  

Ärendebeskrivning 

Tillsyn av fristående förskolor 
Definition av tillsyn enligt skollagen: 

Med tillsyn avses i denna lag en självständig granskning som har till syfte att 
kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av lagar 
och andra föreskrifter.  
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 
(…) 
(Källa: skollagen 2010:800, 26 kap. 2§.)   

Kommunal tillsyn 
En kommun har tillsynsansvar för de förskolor som kommunen godkänt enligt 
skollagens 2:a kapitel och 7:e paragraf. Detta beskrivs i kapitel 26 (se skollagen 26 
kap. 4 §).  
I skollagens 26:e kapitel, paragraferna 6 till 7 beskrivs vidare att tillsynsmyndigheten 
(kommunen i detta fall) har rätt att få tillträde till byggnader och lokaler där 
verksamheten bedrivs, samt att verksamheten som är föremål för tillsyn är skyldig att 
lämna upplysningar och material som efterfrågas.  
 

Kommunen kan besluta att den fristående förskolan uppfyller kraven eller fatta 
beslut om: 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
10 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 85 forts. 

Föreläggande 
Om en verksamhet har brister kan ett beslut om föreläggande fattas där det står vilka 
åtgärder som måste vidtas. Föreläggandet kan också förenas med ett vite, vilket 
innebär att den ansvarige för verksamheten måste betala en fastställd summa pengar 
om inte bristerna åtgärdas inom en viss tid. 

Anmärkning 
Om en verksamhet har mindre allvarliga brister kan den granskande myndigheten 
fatta beslut om en anmärkning som följs upp, men som inte kan förenas med vite 
eller tvångsåtgärder. 

Avstående från ingripande 
Den granskande myndigheten kan avstå från ett ingripande och ändå beskriva 
bristerna i beslutet om: 

bristerna vid en tillsyn är mindre 

verksamheten som granskas genomför nödvändig rättelse 

det i övrigt med hänsyn till omständigheterna finns särskilda skäl mot ett ingripande. 

Återkallelse 
Om en verksamhet har mycket allvarliga brister kan den granskande myndigheten 
fatta beslut om att stänga verksamheten och återkalla tillståndet för en enskild 
huvudmannen tills åtgärderna har rättats till. 

Källa: skollagen, 26 kap. 10-13 §§ 

Årets tillsyn 
Kommunen har genomfört tillsyn av fristående förskolan Nyckelpigans förskola, AB 
AJMA. Tillsynen har avsett rektors genomförande av det systematiska 
kvalitetsarbetet för enheten och systematiken kring planen mot kränkande 
behandling och diskriminering. Tillsynen har omfattat intervju med rektor, intervjuer 
med förskollärare, en enkät till all personal samt ett kort verksamhetsbesök.  

 

Under 2023 kommer ingen regelbunden granskning ske. 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
10 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 85 forts. 

Rektors systematiska kvalitetsarbete 
Årshjul för det 
systematiska 
kvalitetsarbetet finns 

  

Analys sker av 
barngruppens 
sammansättning och behov 

  

Förskollärarna ansvarar för 
planering och 
genomförande av 
undervisning på 
avdelningarna 

  

Förskollärarna ansvarar för 
dokumentation och analys 
av avdelningarnas arbete 

  

Rektor följer upp 
avdelningarnas arbete 

  

Vårdnadshavare har 
möjlighet att lämna 
synpunkter på 
verksamheten 

  

Barnens åsikter och 
önskemål tas hänsyn till i 
planeringen 

  

Rektor och personal tar 
fram mål utifrån analyser 
och uppföljning 

  

 

Plan mot kränkande behandling och diskriminering 
Vårdnadshavare har 
möjlighet att lämna 
synpunkter 

  

Barn deltar i arbetet 
kring planen 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
10 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 85 forts. 
 
Planen följs upp 
och uppdateras 
varje år 

Planen är känd av 
förskolans personal 

  

 

Sammanfattande bedömning  

Tillsynen visar att rektor på Nyckelpigans förskola, AB AJMA arbetar systematiskt 
med kvalitetsarbetet och planen mot kränkande behandling och diskriminering. 

Ekonomiska konsekvenser 
Den ekonomiska granskningen av förskolan gjordes 2021 och godkändes, detta 
ingick inte i årets granskning. 

Barnperspektivet 
God kvalitet på de fristående förskolorna är av vikt för barnens fortsatta skolgång 
och måluppfyllelse. 

Miljöperspektivet 
Detta perspektiv granskades inte under tillsynen 2022.  

Uppföljning 
Tomelilla kommun har tillsynsansvar för de fristående förskolorna och detta 
genomförs kontinuerligt. 

Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till 
familjenämnden 
Familjenämnden beslutar att Nyckelpigans förskola, AB AJMA uppfyller kraven för 
tillsynen och avslutar densamma. Tillsynen visar att rektor på Nyckelpigans förskola, 
AB AJMA arbetar systematiskt med kvalitetsarbetet och planen mot kränkande 
behandling och diskriminering.  

Beslutsunderlag 
Fnuu § 31/2022, handlingsid: Fn 2022.1756. 

44



 

 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
10 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 85 forts. 

Tidigare behandling 
Fnuu § 31/2022: 

Familjenämnden beslutar att Nyckelpigans förskola, AB AJMA uppfyller kraven för 
tillsynen och avslutar densamma. Tillsynen visar att rektor på Nyckelpigans förskola, 
AB AJMA arbetar systematiskt med kvalitetsarbetet och planen mot kränkande 
behandling och diskriminering.  

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Nyckelpigans förskola, AB AJMA  

Skolchef Johan Holmqvist 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
10 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

Fn § 86 Dnr FN 2022/57 

Tillsyn fristående förskola 2022 -  
Igelkottens förskola, Svenska kyrkan 

Familjenämndens beslut 
Familjenämnden beslutar att Igelkottens förskola, Svenska kyrkan uppfyller kraven 
för tillsynen och avslutar densamma. Tillsynen visar att rektor på Igelkottens 
förskola, Svenska kyrkan arbetar systematiskt med kvalitetsarbetet och planen mot 
kränkande behandling och diskriminering. 

Ärendebeskrivning 

Tillsyn av fristående förskolor 
Definition av tillsyn enligt skollagen: 

Med tillsyn avses i denna lag en självständig granskning som har till syfte att 
kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av lagar 
och andra föreskrifter.  
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 
(…) 
(Källa: skollagen 2010:800, 26 kap. 2§.)   

Kommunal tillsyn 
En kommun har tillsynsansvar för de förskolor som kommunen godkänt enligt 
skollagens 2:a kapitel och 7:e paragraf. Detta beskrivs i kapitel 26 (se skollagen 26 
kap. 4 §).  
I skollagens 26:e kapitel, paragraferna 6 till 7 beskrivs vidare att tillsynsmyndigheten 
(kommunen i detta fall) har rätt att få tillträde till byggnader och lokaler där 
verksamheten bedrivs, samt att verksamheten som är föremål för tillsyn är skyldig att 
lämna upplysningar och material som efterfrågas.  
 

Kommunen kan besluta att den fristående förskolan uppfyller kraven eller fatta 
beslut om: 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
10 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 86 forts. 

Föreläggande 
Om en verksamhet har brister kan ett beslut om föreläggande fattas där det står vilka 
åtgärder som måste vidtas. Föreläggandet kan också förenas med ett vite, vilket 
innebär att den ansvarige för verksamheten måste betala en fastställd summa pengar 
om inte bristerna åtgärdas inom en viss tid. 

Anmärkning 
Om en verksamhet har mindre allvarliga brister kan den granskande myndigheten 
fatta beslut om en anmärkning som följs upp, men som inte kan förenas med vite 
eller tvångsåtgärder. 

Avstående från ingripande 
Den granskande myndigheten kan avstå från ett ingripande och ändå beskriva 
bristerna i beslutet om: 

bristerna vid en tillsyn är mindre 

verksamheten som granskas genomför nödvändig rättelse 

det i övrigt med hänsyn till omständigheterna finns särskilda skäl mot ett ingripande. 

Återkallelse 
Om en verksamhet har mycket allvarliga brister kan den granskande myndigheten 
fatta beslut om att stänga verksamheten och återkalla tillståndet för en enskild 
huvudmannen tills åtgärderna har rättats till. 

Källa: skollagen, 26 kap. 10-13 §§ 

Årets tillsyn 
Kommunen har genomfört tillsyn av fristående förskolan Igelkottens förskola, 
Svenska kyrkan. Tillsynen har avsett rektors genomförande av det systematiska 
kvalitetsarbetet för enheten och systematiken kring planen mot kränkande 
behandling och diskriminering. Tillsynen har omfattat intervju med rektor, intervjuer 
med förskollärare, en enkät till all personal samt ett kort verksamhetsbesök.  

 

Under 2023 kommer ingen regelbunden granskning ske. 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
10 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 86 forts. 

Rektors systematiska kvalitetsarbete 
Årshjul för det 
systematiska 
kvalitetsarbetet finns 

  

Analys sker av 
barngruppens 
sammansättning och behov 

  

Förskollärarna ansvarar för 
planering och 
genomförande av 
undervisning på 
avdelningarna 

  

Förskollärarna ansvarar för 
dokumentation och analys 
av avdelningarnas arbete 

  

Rektor följer upp 
avdelningarnas arbete 

  

Vårdnadshavare har 
möjlighet att lämna 
synpunkter på 
verksamheten 

  

Barnens åsikter och 
önskemål tas hänsyn till i 
planeringen 

  

Rektor och personal tar 
fram mål utifrån analyser 
och uppföljning 

  

 

Plan mot kränkande behandling och diskriminering 
Vårdnadshavare har 
möjlighet att lämna 
synpunkter 

  

Barn deltar i arbetet 
kring planen 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
10 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 86 forts. 
  
Planen följs upp 
och uppdateras 
varje år 

Planen är känd av 
förskolans personal 

  

 

Sammanfattande bedömning  

Tillsynen visar att rektor på Igelkottens förskola, Svenska kyrkan arbetar systematiskt 
med kvalitetsarbetet och planen mot kränkande behandling och diskriminering. 

Ekonomiska konsekvenser 
Den ekonomiska granskningen av förskolan gjordes 2021 och godkändes, detta 
ingick inte i årets granskning. 

Barnperspektivet 
God kvalitet på de fristående förskolorna är av vikt för barnens fortsatta skolgång 
och måluppfyllelse. 

Miljöperspektivet 
Detta perspektiv granskades inte under tillsynen 2022.  

Uppföljning 
Tomelilla kommun har tillsynsansvar för de fristående förskolorna och detta 
genomförs kontinuerligt. 

Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till 
familjenämnden 
Familjenämnden beslutar att Igelkottens förskola, Svenska kyrkan uppfyller kraven 
för tillsynen och avslutar densamma. Tillsynen visar att rektor på Igelkottens 
förskola, Svenska kyrkan arbetar systematiskt med kvalitetsarbetet och planen mot 
kränkande behandling och diskriminering. 

Beslutsunderlag 
Fnuu § 32/2022, handlingsid: Fn 2022.1757. 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
10 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 86 forts. 

Tidigare behandling 
Fnuu § 32/2022: 

Familjenämnden beslutar att Igelkottens förskola, Svenska kyrkan uppfyller kraven 
för tillsynen och avslutar densamma. Tillsynen visar att rektor på Igelkottens 
förskola, Svenska kyrkan arbetar systematiskt med kvalitetsarbetet och planen mot 
kränkande behandling och diskriminering. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Igelkottens förskola, Svenska kyrkan 

Skolchef Johan Holmqvist 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
10 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

Fn § 87 Dnr FN 2022/57 

Tillsyn fristående förskola 2022 - EvMa 
AB, Bonobos förskola 

Familjenämndens beslut 
Familjenämnden beslutar att EvMa AB, Bonobos förskola uppfyller kraven för 
tillsynen och avslutar densamma. Tillsynen visar att rektor på EvMa AB, Bonobos 
förskola arbetar systematiskt med kvalitetsarbetet och planen mot kränkande 
behandling och diskriminering.  

Ärendebeskrivning 

Tillsyn av fristående förskolor 
Definition av tillsyn enligt skollagen: 

Med tillsyn avses i denna lag en självständig granskning som har till syfte att 
kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av lagar 
och andra föreskrifter.  
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 
(…) 
(Källa: skollagen 2010:800, 26 kap. 2§.)   

Kommunal tillsyn 
En kommun har tillsynsansvar för de förskolor som kommunen godkänt enligt 
skollagens 2:a kapitel och 7:e paragraf. Detta beskrivs i kapitel 26 (se skollagen 26 
kap. 4 §).  
I skollagens 26:e kapitel, paragraferna 6 till 7 beskrivs vidare att tillsynsmyndigheten 
(kommunen i detta fall) har rätt att få tillträde till byggnader och lokaler där 
verksamheten bedrivs, samt att verksamheten som är föremål för tillsyn är skyldig att 
lämna upplysningar och material som efterfrågas.  
 

Kommunen kan besluta att den fristående förskolan uppfyller kraven eller fatta 
beslut om: 
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Sammanträdesdatum 
10 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 87 forts. 

Föreläggande 
Om en verksamhet har brister kan ett beslut om föreläggande fattas där det står vilka 
åtgärder som måste vidtas. Föreläggandet kan också förenas med ett vite, vilket 
innebär att den ansvarige för verksamheten måste betala en fastställd summa pengar 
om inte bristerna åtgärdas inom en viss tid. 

Anmärkning 
Om en verksamhet har mindre allvarliga brister kan den granskande myndigheten 
fatta beslut om en anmärkning som följs upp, men som inte kan förenas med vite 
eller tvångsåtgärder. 

Avstående från ingripande 
Den granskande myndigheten kan avstå från ett ingripande och ändå beskriva 
bristerna i beslutet om: 

bristerna vid en tillsyn är mindre 

verksamheten som granskas genomför nödvändig rättelse 

det i övrigt med hänsyn till omständigheterna finns särskilda skäl mot ett ingripande. 

Återkallelse 
Om en verksamhet har mycket allvarliga brister kan den granskande myndigheten 
fatta beslut om att stänga verksamheten och återkalla tillståndet för en enskild 
huvudmannen tills åtgärderna har rättats till. 

Källa: skollagen, 26 kap. 10-13 §§ 

 

Årets tillsyn 
Kommunen har genomfört tillsyn av fristående förskolan EvMa AB, Bonobos 
förskola. Tillsynen har avsett rektors genomförande av det systematiska 
kvalitetsarbetet för enheten och systematiken kring planen mot kränkande 
behandling och diskriminering. Tillsynen har omfattat intervju med rektor, intervjuer 
med förskollärare, en enkät till all personal samt ett kort verksamhetsbesök.  

 

Under 2023 kommer ingen regelbunden granskning ske. 

 

 

 

52



 

 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
10 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 87 forts. 

Rektors systematiska kvalitetsarbete 
Årshjul för det 
systematiska 
kvalitetsarbetet finns 

  

Analys sker av 
barngruppens 
sammansättning och behov 

  

Förskollärarna ansvarar för 
planering och 
genomförande av 
undervisning på 
avdelningarna 

  

Förskollärarna ansvarar för 
dokumentation och analys 
av avdelningarnas arbete 

  

Rektor följer upp 
avdelningarnas arbete 

  

Vårdnadshavare har 
möjlighet att lämna 
synpunkter på 
verksamheten 

  

Barnens åsikter och 
önskemål tas hänsyn till i 
planeringen 

  

Rektor och personal tar 
fram mål utifrån analyser 
och uppföljning 

  

 

Plan mot kränkande behandling och diskriminering 
Vårdnadshavare har 
möjlighet att lämna 
synpunkter 

  

Barn deltar i arbetet 
kring planen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
10 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 87 forts. 
 
Planen följs upp 
och uppdateras 
varje år 

Planen är känd av 
förskolans personal 

  

 

Sammanfattande bedömning  

Tillsynen visar att rektor på EvMa AB, Bonobos förskola arbetar systematiskt med 
kvalitetsarbetet och planen mot kränkande behandling och diskriminering. 

Ekonomiska konsekvenser 
Den ekonomiska granskningen av förskolan gjordes 2021 och godkändes, detta 
ingick inte i årets granskning. 

Barnperspektivet 
God kvalitet på de fristående förskolorna är av vikt för barnens fortsatta skolgång 
och måluppfyllelse. 

Miljöperspektivet 
Detta perspektiv granskades inte under tillsynen 2022.  

Uppföljning 
Tomelilla kommun har tillsynsansvar för de fristående förskolorna och detta 
genomförs kontinuerligt. 

Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till 
familjenämnden 
Familjenämnden beslutar att EvMa AB, Bonobos förskola uppfyller kraven för 
tillsynen och avslutar densamma. Tillsynen visar att rektor på EvMa AB, Bonobos 
förskola arbetar systematiskt med kvalitetsarbetet och planen mot kränkande 
behandling och diskriminering.  

Beslutsunderlag 
Fnuu § 33/2022, handlingsid: Fn 2022.1758. 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
10 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 87 forts. 

Tidigare behandling 
Fnuu § 33/2022: 

Familjenämnden beslutar att EvMa AB, Bonobos förskola uppfyller kraven för 
tillsynen och avslutar densamma. Tillsynen visar att rektor på EvMa AB, Bonobos 
förskola arbetar systematiskt med kvalitetsarbetet och planen mot kränkande 
behandling och diskriminering.  

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

EvMa AB, Bonobos förskola 

Skolchef Johan Holmqvist 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
10 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

Fn § 88 Dnr FN 2022/4 

Delegeringsbeslut maj 2022 

Familjenämndens beslut 
Familjenämnden beslutar godkänna redovisningen av delegeringsbeslut och lägger 
densamma till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Anmälan av delegeringsbeslut maj 2022. 

 

När Vad  Vem 
2022-05-16 Tilläggsbelopp  Enhetschef centrala barn- 

och elevhälsan 
2022-05-16 Tilläggsbelopp Enhetschef centrala barn- 

och elevhälsan 
2022-05-17 Beslut om 

inackorderingsbidrag – 9 st 
Skolchef 

2022-05-20 Beslut om mottagande i 
grundsärskola eller 
gymnasiesärskola 

Enhetschef centrala barn- 
och elevhälsan 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar godkänna redovisningen av delegeringsbeslut och lägger 
densamma till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Therese Stendahl, handlingsid: Fn 2022.1817. 

_________ 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
10 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

Fn § 89 Dnr FN 2022/3 

Anmälningsärenden 2022-06-10 

Familjenämndens beslut 
Familjenämnden beslutar godkänna informationen och lägger densamma till 
handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
Anmälningsärenden till familjenämnden den 10 juni 2022. 

• Anmälningsärenden enligt skollagen april-maj 

• Reglemente för familjenämnden mandatperioden 2023-2026 

• Ksau § 93/2022 Motion - Naturskola i Tomelilla kommun 

• Rev § 28/2022 Granskning av samverkan kring barn som far illa eller är i 
riskzonen 

• Protokoll från familjenämndens individ- och familjeutskott, 2022-05-23, §§ 
74-90 

• Protokoll från familjenämndens utbildningsutskott, 2022-05-27, §§ 24-33 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar godkänna informationen och lägger densamma till 
handlingarna.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Therese Stendahl, handlingsid: Fn 2022.1818. 

Anmälningsärenden enligt skollagen april-maj, handlingsid: Fn 2022.1778. 

Kf § 46/2022 Reglemente för familjenämnden mandatperioden 2023-2026, 
handlingsid: Fn 2022.1670. 

Reglemente för familjenämnden mandatperiod 2023, handlingsid: Fn 2022.1693. 

Ksau § 93/2022 Motion - Naturskola i Tomelilla kommun, handlingsid: Fn 
2022.1691. 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
10 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 89 forts. 

Rev § 28/2022 Granskning av samverkan kring barn som far illa eller är i riskzonen, 
handlingsid: Fn 2022.1688. 

_________ 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
10 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

Fn § 90 Dnr FN 2022/3 

Anmälningsärenden april 2022 - Fnifu 

Familjenämndens beslut 
Familjenämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
Placering av barn och unga mars 2022 
Kön Plats Kostnad/mån Placerings-

start 
Placerings-
avslut 

Pojke 

LVU 

SIS Fageryd 

 

SIS Stigby 

53 375:- (mars) 

 

140 250:- (mars) 

191 250:- 

2022-03-01 

 

2022-03-08 

2022-03-07 
 

Flicka 

LVU 

SIS Ryds Brunn 

 

Samskapa 

 

SIS Lidköping 

 

 

341 700:- 

2021-07-13 

 

2022-03-12 

 

2022-04-30 

2022-03-11 

 

2022-04-29 

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

Flicka Vejbyhem 

Stödboende 

49 290:- (mars) 

47 700:- 

2021-12-27  

Flicka Gryning 95 170:- (mars) 

92 100:-  

2022-02-03  

Pojke Gryning 194 850:-(mars) 

185 700:- 

2022-02-03  

Pojke SIS ungdomshem 

Hovdala 

102 000:- 

191 250:- 

2022-03-16  

Pojke V&B Högelid 110 032:- 2022-04-07  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
10 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 90 forts.     

Pojke 

 

 

SIS Utr hemmet 
Hässleholm 

95 325:- 2022-04-08 2022-04-22 

 
Extern öppenvård 
Kön HVB/SIS Kostnad/mån Placeringssta

rt 
Placeringsavsl
ut 

Pojke Hassela 30 382:- 2021-12-15  

Flicka Barn och 
omsorg i 
Sverige 

30 600:- 2022-03-14  

 
Vuxen placering 
Kön HVB/SIS Kostnad/mån Placeringssta

rt 
Placeringsavsl
ut 

 
    

 
Statistik fattade beslut, januari 2022 – april 2022 
Beslut Jan Feb Mar Apr 
Startade utredningar 12 7  14 3 

Avslutade utredningar med insats 7 4  6  5 

Avslutade utredningar utan insats 3  2  0 1 

Förlängd utredningstid 11:2 0  0  0  0 

Uppföljning utredning 11 kap § 4 a 
SoL 

0  0  0  0 

Nerlagda utredningar 1 0   0  0 

Övervägande om fortsatt vård 6 kap 8 
§ SoL 

 0  3 2 0 

Vård enligt LVU  1  4  3  3 

Avslag om vård enligt LVU  0  0  0  0 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
10 juni 2022 
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§ 90 forts.     

Vård enligt LVU upphör  0  0  0  0 

Placering i jourhem/familjehem enligt 
SoL 

 0  1   2  1 

Placering i akuthem/HVB-hem SoL  0  0  0  0 

Placering i stödboende/ut sluss 0  0  1  0 

Placering i jourhem/familjehem enligt 
LVU 

 0  0  0  0 

Placering i akuthem/HVB-hem enligt 
LVU 

 0  0  1  0 

Placering SIS enligt LVU  0  0  1  2 

Beviljat strukturerat 
öppenvårdsprogram 

3 5  1  3 

 
Statistik fattade beslut SoL och LVM, januari 2022 – april 2022 
Beslutstyp Jan Feb Mar Apr 
Lex Sarah  0  0  0  0 

Ekonomiskt bistånd      

Utred. ek. bistånd enligt 11 kap 1 § 
SoL 

15 11 19 10 

Avsluta utredning ek. bistånd 8 22  11 7 

Lägga ner utredning ek. bistånd 6  2  4 2 

Försörjningsstöd 4 kap 1 § SoL 97 108 106 88 

Livsföring övrigt 4 kap 1 § SoL 47 45 59 52 

Arbetsförberedande insatser   11 6 4 5 

Avslag 4:1 SoL 48 60 82 67 

Överklagan rätt tid  2 1  8  4 

Överklagan avvisas  0  0  0  0 

Yttrande över överklagat beslut 2 1  8   3 

Ändring överklagat beslut  0  1  1  0 
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§ 90 forts.     

Familjefrid     

Utredning 11:1 ansökan 1 0 0 1 

Avsluta utredning 0 2 0 1 

Lägga ner utredning 0 1 0 0 

Öppenvård familjefrid 0 1 0 1 

Försörjningsstöd 4 kap 1 § SoL 0 1 0 0 

Livsföring övrigt 4 kap 1 § SoL 0 0 0 0 

Avslag 4:1 SoL 0 0 0 0 

Vuxenenheten     

Inleda utredning enligt 11 kap 1 § SoL  0  0  0  0 

Avsluta utredning 2 5 2 1 

Utredning yttrande/upplysningar 1 0  0 1 

Avsluta utredning - avslag 0 0 0 0 

Inleda utredning 7 § LVM 0 0 0 0 

Avsluta utredning LVM § 11 0 0 0 0 

Omedelbart omhändertagande enligt 
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 körkortsförordning 5:2 0 2 0 0 

Öppenvård vuxen 0 1  2 0 

Avslag öppenvård 0 0 0 0 

Överklagan 0 0 0 0 

Överklagan avvisas 0 0 0 0 
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§ 90 forts.     

Yttrande över överklagat beslut 0 0 0 0 

Ändring av överklagat beslut 0 0 0 0 

Bostadskontrakt      

Inleda utredning 11 kap 1 § SoL 1 1 0 1 

Avsluta utredning 0 0 0 2 

Bevilja andrahandskontrakt 1 0 0 0 

Avslag 4:1 0 0 0 0 

Överklagan rätt tid 0 0 0 0 

Ändring av överklagat beslut 0 0 0 0 

 
Delegeringsbeslut april 2022 
2 st. placeringsbeslut enligt 11 § LVU (lagen om särskilda bestämmelser om vård av 
unga) – Anders Throbäck, familjenämndens andre vice ordförande. 

 

Domar och beslut, april 2022 

Meddelande från Kammarrätten i Göteborg den 6 april 2022.  

Mål nr. 1392-22 

Hid FN: 2022.1136 

Överklagat beslut gällande ekonomiskt bistånd. Beslutet får enligt 33 § tredje stycket 
förvaltningsprocesslagen (1997:291) inte överklagas.  

 

Meddelande från Förvaltningsrätten i Malmö den 7 april 2022.  

Mål nr. 1283-22 

Hid FN: 2022.1527 

 

Beslut om avskrivning av mål gällande omedelbart omhändertagande enligt LVU, 
lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga i enlighet med socialnämndens 
beslut.  

 

Meddelande från Ystads tingsrätt den 12 april 2022. 
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§ 90 forts. 

Mål nr. T 2581-21 

Hid FN: 2022.1192 

Dom avseende vårdnad, boende och umgänge. Tingsrätten dömer i enlighet med 
överenskommelser mellan parterna.  

 

Meddelande från Ystads tingsrätt den 14 april 2022.  

Mål nr. T 1173-21 

Hid FN: 2022.1268 

Dom gällande vårdnad, boende och umgänge. Tingsrätten dömer i enlighet med 
socialnämnden föreslagit.  

 

Meddelande från Kammarrätten  i Göteborg den 14 april 2022. 

Mål nr. 1908-22. 

Hid FN: 2022.1266 

Överklagat beslut gällande omedelbart omhändertagande enligt LVU. Kammarrätten 
avslår överklagandet.  

 

Meddelande från Förvaltningsrätten i Malmö den 22 april 2022.  

Mål nr. 7776-21 

Hid FN:  2022.1310 

Överklagat beslut gällande ekonomiskt bistånd. Förvaltningsrätten avslår 
överklagandet. 

 

Meddelande från Förvaltningsrätten i Malmö den 25 april 2022.  

Mål nr. 4236-22 

Hid FN: 2022.1312 

Förvaltningsrätten upphäver beslut om omedelbart omhändertagande enligt 1,2 och 
3 §§ LVU, lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga.  

 

Meddelande från Ystads Tingsrätt den 2 maj 2022.  
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
10 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 90 forts. 

Mål nr. Ä-328-22 

Hid FN: 2022.1421 

Ystads Tingsrätt förklarar det förenligt med barnets bästa med byte av efternamn, 
enligt ansökan.   

 

Meddelande från Förvaltningsrätten i Malmö den 2 maj 2022.  

Mål nr. 2837-22 

Hid FN: 2022.1425 

Förvaltningsrätten upphäver beslut om omedelbart omhändertagande enligt 1,2 och 
3 §§ LVU, lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga.  

 

Meddelande från Kammarrätten i Göteborg den 4 maj 2022.  

Mål nr. 785-22.  

Hid FN: 2022.1450 

Överklagat beslut gällande ekonomiskt bistånd. Kammarrätten meddelar inte 
prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.  

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

Beslutsunderlag 
Fnifu § 89/2022, handlingsid: Fn 2022.1724. 

Tidigare behandling 
Fnifu § 89/2022: 

Familjenämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.  

_________ 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
10 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

Fn § 91  

Redovisning av statistik och kostnader 
januari-april 2022 - Fnifu 

Familjenämndens beslut 
Familjenämndens beslutar att lägga rapporten till handlingarna. 

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

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

Beslutsunderlag 
Fnifu § 90/2022, handlingsid: Fn 2022.1725. 

Redovisning administratörer Camilla Ohlsson och Jenny Delfin, handlingsid: Fn 
2022.1604. 

Tidigare behandling 
Fnifu § 90/2022: 

Familjenämndens beslutar att lägga rapporten till handlingarna. 

_________ 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
10 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

Fn § 96 Dnr FN 2021/111 

Revidering av tillståndsbeslut för 
Magazinets förskola, anmälan om 
förändring av lokal 

Familjenämndens beslut 
Familjenämnden beslutar godkänna Magazinets förskolas ansökan om revidering av 
sitt tillståndsbeslut. 

Familjenämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag att följa utvecklingen på 
Magazinets förskola. 

Jäv 
Chris Persson (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 

Ärendebeskrivning 
Magazinets förskola har återkommit med ytterligare information kring sin anmälan 
om förändring av lokal som avslogs av familjenämnden 17 december 2021, Fn § 
136/2021 och önskar att familjenämnden tar ett nytt beslut kring revidering av 
tillståndsbeslutet utifrån den nya informationen. I informationen finns ytterligare 
information kring arbetssätt, lokalanvändning samt ekonomi. 

Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet kan få ekonomiska följder för kommunen om förskolan läggs ner och 
ytterligare kommunala lokaler krävs. 

Barnperspektivet 
Att ha tillräcklig yta att leka, lära och socialisera sig på är viktigt för barns utveckling. 
För liten yta kan leda till begränsningar och eventuellt öka konflikter. 

Miljöperspektivet 
Mindre yta ger mindre behov av uppvärmning. 

Uppföljning 
Vid ordinarie tillsyn. 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
10 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 96 forts. 

Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till 
familjenämnden 
Familjenämndens utbildningsutskott beslutar att lämna ärendet till familjenämnden 
utan förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Fnuu § 22/2022 Revidering av tillståndsbeslut för Magazinets förskola, anmälan om 
förändring av lokal, handlingsid: Fn 2022.1359.  

Ytterligare information kring förändring av lokal, Magazinets förskola, handlingsid: 
Fn 2022.1231 

Ansökan Magazinets förskola, 2021-12-09, rektor Marie Olsson, handlingsid: Fn 
2021.4039. 

Dokument till ansökan om revidering av tillståndsbevis, 2021-12-09, rektor Marie 
Olsson, handlingsid: Fn 2021.4052. 

Fn § 136/2021 Revidering av tillståndsbeslut för Magazinets personalkooperativa 
förskola gällande förändring av lokalyta, handlingsid: Fn 2022.100. 

Antal kvm FSK, handlingsid: Fn 2022.1851. 

Tidigare behandling 
Fn § 136/2021: 

Familjenämnden beslutar avslå Magazinets förskola i Onslundas ansökan om 
revidering av sitt tillståndsbeslut. 

Fnuu § 22/2022: 

Familjenämndens utbildningsutskott beslutar att lämna ärendet till familjenämnden 
utan förslag till beslut. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Charlotte Rosdala (C) yrkar att familjenämnden ska besluta godkänna Magazinets 
förskolas ansökan om revidering av sitt tillståndsbeslut. 

 

Ewa Carnbrand (M), Per-Olof Örnsved (SD) och Anders Throbäck (S) yrkar bifall 
till Charlotte Rosdalas (C) yrkande.  
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
10 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 96 forts. 

Sven Gunnarsson (C) yrkar bifall till Charlotte Rosdalas (C) yrkande med tillägget att 
förvaltningen får i uppdrag att följa utvecklingen på Magazinets förskola. 

 

Charlotte Rosdala (C) m.fl. yrkar bifall till Sven Gunnarssons (C) tilläggsyrkande. 

Beslutsgång 
Efter ställd proposition finner ordförande att familjenämnden beslutar i enlighet med 
Sven Gunnarssons (C) yrkande.  

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Magazinets förskola, Marie Olsson 

Skolchef Johan Holmqvist 

Biträdande skolchef Ulrika Ahrlin 

 

69


	Protokoll förstasida
	Fn § 70/2022 Ändringar i föredragningslistan
	Fn § 71/2022 Dialoger och informationsärenden 2022-06-10
	Sida 1
	Sida 2

	Fn § 72/2022 Familjecentral
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Fn § 73/2022 Informationsärende - Antagande av strategi för medborgardialog
	Fn § 74/2022 Tertialrapport 1 2022 Familjenämnden
	Sida 1
	Sida 2

	Fn § 78/2022 Svar på motion gällande handlingsplan mot barnfattigdom
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5

	Fn § 79/2022 Gemensam familjerätt i SÖSK
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Fn § 80/2022 Kvalitetsuppföljning BoU 2022 - Rektors ansvar, synpunkter och klagomål och skolinspektionsärenden
	Sida 1
	Sida 2

	Fn § 81/2022 Tillsyn fristående förskola 2022 - Ankis familjedaghem
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Fn § 82/2022 Tillsyn fristående förskola 2022 - Förskolan Allegro, ekonomisk förening
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5

	Fn § 83/2022 Tillsyn fristående förskola 2022 - Personalkooperativet Eljen, Eljaröds Personalkooperativa förskola och fritidshem, ekonomisk förening
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5

	Fn § 84/2022 Tillsyn fristående förskola 2022 - Magazinets Personalkooperativa förskola, ekonomisk förening
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5

	Fn § 85/2022 Tillsyn fristående förskola 2022 - Nyckelpigans förskola, AB AJMA
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5

	Fn § 86/2022 Tillsyn fristående förskola 2022 -  Igelkottens förskola, Svenska kyrkan
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5

	Fn § 87/2022 Tillsyn fristående förskola 2022 - EvMa AB, Bonobos förskola
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5

	Fn § 88/2022 Delegeringsbeslut maj 2022
	Fn § 89/2022 Anmälningsärenden 2022-06-10
	Sida 1
	Sida 2

	Fn § 90/2022 Anmälningsärenden april 2022 - Fnifu
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7

	Fn § 91/2022 Redovisning av statistik och kostnader januari-april 2022 - Fnifu
	Fn § 96/2022 Revidering av tillståndsbeslut för Magazinets förskola, anmälan om förändring av lokal
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


