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TOMELILLA KOMMUN 
Familjenämnden 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum:  
16 december 2022 

 
 
 

 

Justerandes sign    

 
 

Övriga närvarande 
 
Ej tjänstgörande ersättare 
Sven Gunnarsson (C) 
Chris Persson (M) 
Janet ten Have (M) 
Per Gustafsson (SD) 
Roger Persson (S), ej tjänstgörande §§ 152-162 
 
Tjänstemän 
Johan Holmqvist, skolchef  
Ulrika Ahrlin, biträdande skolchef 
Camilla Andersson, socialchef 
Elna Magnusson, samordnare, § 148 
Therese Stendahl, nämndsekreterare 
 
 
Ärenden vid dagens sammanträde med Familjenämnden 
 
§ 147 Dialoger och informationsärenden 2022-12-16 
§ 148 Familjecentral 
§ 149 Ekonomisk uppföljning per oktober och november 2022 
§ 150 Informationsärende - Uppföljning av 2020 års granskningar 
§ 151 Beslut om att elev vistas stadigvarande i utlandet och därför inte har 

skolplikt – Sekretess  
§ 152 Gröna arena-gården Eriksgård 
§ 153 Föreningsbidrag inom familjenämndens område – 2023 
§ 154 Nulägeskarta inför mål och budget 2024 – IoF 
§ 155 Intern kontrollplan Familjenämnden 2023 
§ 156 Genomströmning gymnasieutbildning 
§ 157 Antal barn per tjänst i förskola kommunal regi 
§ 158 Kvalitetsuppföljning BoU 2022 - Barn/elevers ansvar och inflytande, 

samverkan skola och hem 
§ 159 Beslutsattestanter 2023 
§ 160 Delegeringsbeslut december 2022 
§ 161 Anmälningsärenden 2022-12-16 
§ 162 Redovisning av anmälningsärenden oktober 2022 - Fnifu 
 
_________ 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

Fn § 147 Dnr FN 2022/2 

Dialoger och informationsärenden 2022-
12-16 

Familjenämndens beslut 
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Skolchef Johan Holmqvist och biträdande skolchef Ulrika Ahrlin informerar om 
utbildningsverksamheten samt; 
Internbudget 2023 
Skolchef Johan Holmqvist informerar om internbudgeten för familjenämnden som 
kommer tas i januari 2023. Familjenämnden kommer under nästa år behöva 
effektiviseringsspara 5,8 miljoner kronor. Kommunfullmäktiges beslut om att 
besparingar inte ska göras inom vissa av familjenämndens verksamhetsområden 
kommer påverka familjenämndens internbudget. 

Statusuppdatering kring Videts förskola 
Biträdande skolchef Ulrika Ahrlin informerar att bygglov är godkänt för förändring 
av lokal. Just nu pågår inflyttning i lokalerna och inskolning kommer påbörjas 2 
januari. 18 barn kommer vara inskrivna på förskolan fram till efter sommaren. 

Föräldrautbildning för femåringar – hur stort deltagande?  
Biträdande skolchef Ulrika Ahrlin informerar att det är bestämt att det ska bli digital 
utbildning genom filmer som elevhälsan och öppenvården ansvarar för. Dessa filmer 
har precis blivit klara. Öppenvården har även varit närvarande vid föräldramöten i 
skolan och det är bestämt att de ska synas mer ute i verksamheterna. Det upplevs 
som en bra metod för att få fler vårdnadshavare att söka hjälp. 
Socialchef Camilla Andersson informerar om individ- och familjeverksamheten samt; 
Samverkansavtal avseende Maria Skåne Sydost 
Samverkansavtalet började gälla 1 juli 2022. Styrgruppen träffas två gånger per år och 
det har precis gjorts en uppföljning med Region Skånes representanter. 
Satellitmottagningen har fungerat bra och det som har stått i avtalet har uppfyllts. Nu 
har samverkansgruppen fått i uppdrag att titta närmre på Mariamottagningens 
uppdrag och komma med förslag på utvecklingsmöjligheter. Det diskuteras även om  
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 147 forts. 

det går att få in behandling gällande spel om pengar. De flesta av de som fått 
behandling har varit under 18 år.  

Lokal överenskommelse - samverkan för psykisk hälsa SÖSK 2022 
Överenskommelsen utgår från den nationella överenskommelsen för psykisk hälsa. 
Överenskommelsen håller på att implementeras i verksamheterna som berörs av 
detta. Samverkansprojekten Växa tryggt, suicidpreventiva dagen, Häng med oss ut och 
Nytorpsmodellen är några exempel på aktiviteter som finansieras av överenskommelsen. 

Uppdatering gällande flyktingar från Ukraina 
Tomelilla kommun kommer ha tagit emot 18 ukrainska flyktingar vid årsskiftet. I 
februari ska ytterligare två flyktingar vara på plats. 23 flyktingar har totalt aviserats till 
Tomelilla. Varje måndag är det drop-in på arbetsmarknadsenheten dit de kan vända 
sig med frågor och för att få stöd. Många av flyktingar är i arbete, på eget initiativ.  

Antal kvotflyktingar 2022/2023  
Under 2022 har Tomelilla kommun tagit emot 4 kvotflyktingar. Förhandsbeskedet var 
att kommunen skulle ta emot 10 kvotflyktingar. Kvottalet för 2023 är 3 flyktingar. 

Övrigt 
Nattvandring 
Roger Persson (S) önskar att informationen/kommunikationen gällande nattvandring 
i kommunen blir bättre. Socialchef Camilla Andersson tar med sig frågan till 
ansvariga. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Therese Stendahl, handlingsid: Fn 2022.3542. 

Samverkansavtal avseende Maria Skåne Sydost, handlingsid: Fn 2022.3289. 

Lokal överenskommelse - samverkan för psykisk hälsa SÖSK 2022, handlingsid: Fn 
2022.3403. 

_________ 

Beslutet skickas till:  
Skolchef Johan Holmqvist  

Socialchef Camilla Andersson 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

Fn § 148 Dnr FN 2020/124 

Familjecentral 

Familjenämndens beslut 
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Skolchef Johan Holmqvist presenterar de olika rummen i familjecentralen. 

Familjenämndens ordförande Charlotte Rosdala (C) informerar om invigningen av 
familjecentralen som kommer äga rum efter dagens sammanträde med 
familjenämnden. 

Elna Magnusson, samordnare och ansvarig för den öppna förskolan på 
familjecentralen informerar om den nya familjecentralen. En första träff ägde rum 
under vecka 50 med alla som kommer jobba med familjecentralen. Det finns bra 
samverkan sen innan men den blir ännu bättre med parterna samlade under samma 
tak. Just nu planeras inredningen av lokalerna. 

Uppföljning 
Vid varje sammanträde för familjenämnden. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Therese Stendahl, handlingsid: Fn 2022.3543. 

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. 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 148 forts. 

Fn § 89/2021: 

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 § 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.  

Ks § 45/2022: 

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

_________ 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

Fn § 149 Dnr FN 2022/41 

Ekonomisk uppföljning per oktober och 
november 2022 

Familjenämndens beslut 
Familjenämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen redovisar ekonomisk uppföljning per oktober och november 2022. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Therese Stendahl, handlingsid: Fn 2022.3542. 

Budgetuppföljning per oktober 2022 – BoU, handlingsid: Fn 2022.3531. 

Budgetuppföljning per november 2022 – BoU, handlingsid: Fn 2022.3532. 

Budgetuppföljning per november 2022 – IoF, handlingsid: Fn 2022.3533. 

_________ 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

Fn § 150 Dnr FN 2022/90 

Informationsärende - Uppföljning av 2020 
års granskningar 

Familjenämndens beslut 
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
KPMG har av Tomelilla kommuns revisorer fått i uppdrag att följa upp resultatet av 
genomförda granskningar 2020. Syftet har varit att bedöma om granskningarna har 
haft någon effekt och om den granskade nämnder/styrelse vidtagit några åtgärder 
med anledning av de förbättringsområden som framkommit. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2022.  

Iakttagelser som framkommit i rapporten kommer följas upp av revisorerna i 
samband med deras årliga dialogmöten med nämnder och styrelser. 

Beslutsunderlag 
Rev § 72/2022 Uppföljning av genomförda granskningar under 2020 Uppföljning av 
2020 års granskningar – Tomelilla, handlingsid: Fn 2022.3346. 

Missiv - Uppföljning av 2020 års granskningar, signerad, handlingsid: Fn 2022.3348. 

Uppföljning av 2020 års granskningar – Tomelilla, handlingsid: Fn 2022.3347. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Revisionen 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

Fn § 152 Dnr FN 2022/92 

Gröna arena-gården Eriksgård 

Familjenämndens beslut 
Familjenämnden beslutar att inte förlänga kontraktet med Grön arena-gården 
Eriksgård två månader. 

Ärendebeskrivning 
Under familjenämndens utbildningsutskotts sammanträde den 1 december 2022 lyfte 
Robert Buhre (S) frågan om Grön arena-gården Eriksgård och efter diskussion 
fattades beslutet att föreslå familjenämnden att förlänga kontraktet med Grön arena-
gården Eriksgård, om möjligt, till februari 2023, så att nästa familjenämnd kan ta 
beslut i internbudgeten i januari 2023. 

Socialchef Camilla Andersson redogör för ärendet. 

Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till 
familjenämnden 
Familjenämnden beslutar att förlänga kontraktet med Grön arena-gården Eriksgård, 
om möjligt, till februari 2023, så att nästa familjenämnd kan ta beslut i 
internbudgeten i januari 2023. 

Beslutsunderlag 
Fnuu § 57/2022, handlingsid: Fn 2022.3519. 

Grön Arena, handlingsid: Fn 2022.3537. 

Tidigare behandling 
Fnuu § 57/2022: 

Familjenämnden beslutar att förlänga kontraktet med Grön arena-gården Eriksgård, 
om möjligt, till februari 2023, så att nästa familjenämnd kan ta beslut i 
internbudgeten i januari 2023. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Charlotte Rosdala (C) yrkar att kontraktet med Grön arena-gården Eriksgård inte 
förlängs två månader. 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 152 forts. 

Anna Sandegren (SD) och Carina Persson (L) yrkar bifall till Charlotte Rosdalas (C) 
yrkande. 

Robert Buhre (S) yrkar bifall till familjenämndens utbildningsutskotts beslut. 

Anders Throbäck (S) yrkar bifall till Robert Buhres (S) yrkande. 

Beslutsgång 
Efter ställd proposition finner ordföranden att familjenämnden beslutar enligt 
Charlotte Rosdalas (C) yrkande. 

Votering begärs och ska verkställas. 

Följande beslutsgång fastställs: 

Ja-röst för Charlotte Rosdalas (C) yrkande. 

Nej-röst för Robert Buhres (S) yrkande. 

Omröstning 
Med fem ja-röster mot två nej-röster beslutar familjenämnden enligt Charlotte 
Rosdalas (C) yrkande. 

Ja-röster: Charlotte Rosdala (C), Anna Sandegren (SD), Ewa Carnbrand (M), Carina 
Persson (L) och Per-Olof Örnsved (SD). 

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

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Socialchef Camilla Andersson 

Skolchef Johan Holmqvist 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

Fn § 153 Dnr FN 2022/84 

Föreningsbidrag inom familjenämndens 
område - 2023 

Familjenämndens beslut 
Familjenämnden beslutar att inte utbetala föreningsbidrag under 2023 utifrån de 
osäkra förutsättningarna i familjenämndens internbudget för kommande år. 

Ärendebeskrivning 
Familjenämnden antog under 2020 riktlinjer för att årligen bevilja bidrag till ideella 
föreningar. Syftet med bidragen är att föreningarna kan medverka till att kommunens 
invånare får tillgång till likvärdig socialtjänst med hög kvalitet. Föreningarnas 
verksamheter utgör ett komplement till nämndens egna insatser. Frivilligt socialt 
arbete ska utgöra grunden och främja gemenskap, engagemang och jämställdhet i 
samhällslivet. 
Sista ansökningsdag för verksamhetsåret 2023 är 2022-11-01. 

Ansökan har inkommit från Samariterhemmet Diakoni 22-10-27. 

Ur ansökan: 

Föreningsbidraget skulle bidra till att öka närvaron och tillgängligheten till 
terapeutiska samtal i Tomelilla. Detta skulle ske genom ett aktivt nätverksarbete och 
genom föreläsningar och kunskapsförmedling gällande äldre och åldrande samt 
vikten och värdet av det terapeutiska samtalet. Samtalsmottagningen ger stöd till 
äldre i en utsatt livssituation och bidrar på så vis till ett människovärdigt liv Det 
skulle även initiera ett värdefullt samarbete mellan Samariterhemmet Diakoni och 
Tomelilla kommun samt utgöra en viktig signal till Tomelilla kommuns äldre 
invånare att tillgången till ett kvalificerat samtalsstöd är en angelägenhet för 
kommunen. Samtalsmottagningen för Äldre erbjuder kostnadsfria terapeutiska samtal 
med leg. Psykoterapeuter själva över 65 år.  

 

Utdrag ur riktlinjen: 
Bedömningskriterier : 

Bidrag fördelas enligt bedömning av behovet av verksamheten och de ekonomiska 
förutsättningar som finns i nämndens budget. Nämnden avgör om verksamheten 
bidrar med nytta för verksamhetsområdet och prioriterar verksamhet som: 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 153 forts. 

 Bidrar till särskilt stöd för att klara ett självständigt och människovärdigt liv 

  Bedriver förebyggande verksamhet 

  Bedriver verksamhet som samarbetar eller nätverkar med andra organisationer 
eller kommunen  

Familjenämnden avgör vilka verksamheter som bedöms bidra med den största nyttan 
för nämndens verksamhetsområde. Nämnden prioriterar verksamheter som 
organiserar och aktiverar människor, vilka av olika anledningar behöver särskilt stöd 
för att klara ett självständigt och människovärdigt liv. 

De föreningar som kan visa att bidraget är direkt kopplat till aktiviteter gentemot 
verksamhetens målgrupper, och inte går till att täcka fasta kostnader såsom hyra och 
personalkostnader, prioriteras. 

 

Familjenämndens övergripande ansvar: 
Fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten vad gäller individ- och 
familjeomsorg. Familjenämnden ansvarar för det kommunala flyktingmottagandet, 
arbetsmarknadsenheten och kommunal vuxenutbildning. Familjenämnden har 
huvudansvaret för Tomelilla kommuns kontakter med Sydöstra Skånes 
samordningsförbund. 

 

Verksamhetens yttrande: 
Kommunen står inför stora utmaningar med de kostnadsökningar som förespås 
under 2023. Det kommer att kräva effektiviseringar i verksamheten och att inte 
utbetala föreningsbidraget är en kostnadsminskning som skulle vara en del i 
budgetarbetet inför 2023.  

Ekonomiska konsekvenser 
Föreningsbidraget är budgeterat till 218 000 kr för 2022. 

Barnperspektivet 
Inte aktuellt i ärendet. 

Miljöperspektivet 
Inte aktuellt i ärendet. 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 153 forts. 

Uppföljning 
Beslutet följs upp inför budget 2024. 

Familjenämndens individ- och familjeutskotts 
förslag till familjenämnden 
Familjenämnden beslutar att inte utbetala föreningsbidrag under 2023 utifrån de 
osäkra förutsättningarna i familjenämndens internbudget för kommande år. 

Beslutsunderlag 
Fnifu § 167/2022, handlingsid: Fn 2022.3527. 

Tidigare behandling 
Fnifu § 167/2022: 

Familjenämnden beslutar att inte utbetala föreningsbidrag under 2023 utifrån de 
osäkra förutsättningarna i familjenämndens internbudget för kommande år. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Socialchef Camilla Andersson 

T.f. ekonomichef Mariana Vikström 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

Fn § 154 Dnr FN 2022/86 

Nulägeskarta inför mål och budget 2024 - 
IoF 

Familjenämndens beslut 
Familjenämnden beslutar lägga nulägeskartan, handlingsid: Fn 2022.3411, till 
handlingarna. 

Familjenämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag att till familjenämndens 
sammanträde i januari återkomma med en rapport om beläggningen i OB-förskolan. 

Ärendebeskrivning 
Nulägeskarten är en del av mål- och budgetprocessen. Den är en sammanfattning av 
verksamhetens viktigaste slutsatser. Nulägeskartan beskriver nuläge, utmaningar, 
styrkor, svagheter och trender och har tagits fram i dialog med verksamheten. 

Ekonomiska konsekvenser 
Att ta fram en nulägeskarta får inga ekonomiska konsekvenser. 

Barnperspektivet 
Nulägeskartan utgår från målet att verksamheten ska främja barn och ungas sociala, 
ekonomiska och kulturella rättigheter samt hälsa, utveckling, behov och säkerhet.  

Miljöperspektivet 
Inte aktuellt i ärendet. 

Uppföljning 
Uppföljning i mål och budgetprocessen. 

Familjenämndens individ- och familjeutskotts 
förslag till familjenämnden 
Familjenämnden beslutar lägga nulägeskartan, handlingsid: Fn 2022.3411, till 
handlingarna. 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 154 forts. 

Beslutsunderlag 
Fnifu § 166/2022, handlingsid: Fn 2022.3526. 

Nulägeskarta IoF för målprocessen 2024, handlingsid: Fn 2022.3411. 

Tidigare behandling 
Fnifu § 166/2022: 

Familjenämnden beslutar lägga nulägeskartan, handlingsid: Fn 2022.3411, till 
handlingarna. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Charlotte Rosdala (C) yrkar bifall till familjenämndens individ- och familjeutskotts 
förslag med tillägget att förvaltningen får i uppdrag att till familjenämndens 
sammanträde i januari återkomma med en rapport om beläggningen i OB-förskolan. 

Beslutsgång 
Efter ställd proposition finner ordföranden att familjenämnden beslutar i enligt med 
Charlotte Rosdalas (C) yrkande. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Socialchef Camilla Andersson 

Skolchef Johan Holmqvist 

Biträdande skolchef Ulrika Ahrlin 
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Fn § 155 Dnr FN 2022/82 

Intern kontrollplan Familjenämnden 2023 

Familjenämndens beslut 
Familjenämnden beslutar anta internkontrollplan för 2023, med handlingisid: 
Fn 2022.3534. 

Ärendebeskrivning 
Familjenämnden beslutade vid sitt sammanträde den 18 november 2022 att följande 
riskområden ska ingå i nämndens internkontrollplan för 2023: risk id 1, 5 och 7 för 
IoF och risk id 3, 8 och 11 för BoU. 

Utifrån riskområdena har förvaltningen utarbetat en internkontrollplan med 
handlingsid: Fn 2022.3534. 

Ekonomiska konsekvenser 
Att anta intern kontrollplan ger inga ekonomiska konsekvenser. 

Barnperspektivet 
Inte aktuellt i ärendet. 

Miljöperspektivet 
Inte aktuellt i ärendet. 

Uppföljning 
Uppföljning sker per halvår och helår. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar anta internkontrollplan för 2023, med handlingisid: 
Fn 2022.3534. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse socialchef Camilla Andersson, handlingsid: Fn 2022.3545. 

Intern kontrollplan för familjenämnden 2023, handlingsid: Fn 2022.3534. 
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§ 155 forts. 

Fn § 138/2022 Riskanalys - Intern kontrollplan Familjenämnden 2023, handlingsid: 
Fn 2022.3385. 

Tidigare behandling 
Fn § 138/2022: 

Familjenämnden beslutar att riskid med nummer 1, 5 och 7 i förvaltningens 
riskanalys för IoF, med handlingsid: Fn 2022.3007, ska ingå i nämndens 
internkontrollplan för 2023.  

Familjenämnden beslutar att riskid med nummer 3, 8 och 11 i förvaltningens 
riskanalys för BoU, med handlingsid: Fn 2022.3246, ska ingå i nämndens 
internkontrollplan för 2023.  

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

T.f. ekonomichef Mariana Vikström 

Skolchef Johan Holmqvist 

Socialchef Camilla Andersson 

Kommunstyrelsen 
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Fn § 156 Dnr FN 2022/87 

Genomströmning gymnasieutbildning 

Familjenämndens beslut 
Familjenämnden beslutar lägga informationen av statistik avseende examensgrad för 
ungdomar bosatta i Tomelilla kommun, vilka avslutat sina gymnasiestudier, till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
I familjenämndens årshjul återfinns uppföljning gällande den s.k. 
genomströmningstiden för gymnasiestudier. Genomströmningstiden är ett mått på i 
vilken grad elever som påbörjat en gymnasieutbildning slutför densamma med 
examen inom studietiden (3-år). Redovisningen i powerpointen i ärendet är uppdelad 
på ungdomar som börjat på nationellt program, yrkesprogram eller 
högskoleförberedande program samt alla ungdomar, då inkluderas även elever som 
varit obehöriga när det börjat på sin gymnasieutbildning och då startat sin 
gymnasieutbildning på ett introduktionsprogram. Genomströmningstiden/examen 
för de nationella programmen utgår från tre år, när alla ungdomar inkluderas är tiden 
satt till fyra år efter det att ungdomarna började sin gymnasieutbildning. I statistiken 
redovisas utfall från och med 2014 (2015). Statistiken är Skolverkets nationella 
statistik. Statistiken redovisas med en eftersläpning på ett år, vilket innebär att det 
sista året som redovisas är resultat för läsåret 2020/2021. I statistiken återfinns 
förutom andelen elever med examen på respektive utbildningsform, antalet elever 
som avslutat, yrkesprogram respektive högskoleförberedande program samt det 
totala antalet som avslutat under åren 2018–2021. En nog så intressant statistik i sig, 
att följa andelen elever som går på ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande 
program samt antalet obehöriga elever sett till hela kullens storlek. Generellt för 
perioden 2014-2021 kännetecknas genomströmningstiden för elever bosatta i 
Tomelilla kommun av en relativt hög andel elever som slutför sina gymnasiestudier 
med examen efter tre år om de har börjat sin utbildning på ett nationellt program. 
Det enda undantaget från denna trend är de elever som avslutade sin utbildning på 
ett yrkesprogram år 2020, dvs elever som påbörjade utbildningen hösten 2017, där 
examengraden är längre än för riket i stort. För alla övriga år, gällande elever på 
nationella program, avviker resultatet för Tomelillas ungdomar positivt gentemot 
jämförelser med utfallet för riket som helhet. Inkluderas alla elever ses inte 
motsvarande bild för de senaste tre åren då examensgraden på totalen är lägre i 
jämförelse med utfallet för riket. Under perioden 2015-2018 så har antalet och 
andelen elever som påbörjat gymnasieskolan på ett introduktionsprogram ökat,  
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§ 156 forts. 

fördubblats, vilket kan kopplas till ett ökat mottagande av nyanlända vilka började på 
introduktionsprogrammet språk samt andra obehöriga elever. I takt med ökad 
behörighet till gymnasiet, minskande volymer på introduktionsprogrammet språk så 
förväntas ökad examensgrad för elevkollektivet i stort och att totalbilden inte 
kommer avvika i så stor grad jämfört med bilden för elever som börjar sin 
gymnasieutbildning på ett nationellt program. 

Ekonomiska konsekvenser 
En hög andel elever som slutför sin gymnasieutbildning på utsatt tid (3-år) innebär 
samhällsekonomiska vinster samt vinster för individen. 

Barnperspektivet 
Ej aktuellt (elever som slutför gymnasieskolan är definitionsmässigt inte barn, äldre 
än 18-år). 

Miljöperspektivet 
Ej aktuellt. 

Uppföljning 
Återkommer i familjenämndens årshjul. 

Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till 
familjenämnden 
Familjenämnden beslutar lägga informationen av statistik avseende examensgrad för 
ungdomar bosatta i Tomelilla kommun, vilka avslutat sina gymnasiestudier, till 
handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Fnuu § 53/2022, handlingsid: Fn 2022.3515. 

Genomströmning gymnasieskolan, hemkommun, handlingsid: Fn 2022.3350. 

Tidigare behandling 
Fnuu § 53/2022: 

Familjenämnden beslutar lägga informationen av statistik avseende examensgrad för 
ungdomar bosatta i Tomelilla kommun, vilka avslutat sina gymnasiestudier, till 
handlingarna. 
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§ 156 forts. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Skolchef Johan Holmqvist 
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Fn § 157 Dnr FN 2022/94 

Antal barn per tjänst i förskola kommunal 
regi 

Familjenämndens beslut 
Familjenämnden beslutar lägga redovisningen av statistik i förskolan till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Barn och utbildning redovisar varje år statistik kring antalet barn per årsarbetare i 
förskolan för att familjenämnden ska kunna se utvecklingen över tid. Sedan i fjor 
finns även statistik kring andel barn placerade i förskola samt andel förskollärare med 
legitimation med i översikten. Siffrorna för 2022 har ännu inte redovisats på 
kolada.se. 

 

Barn per 
årsarbetare 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Tomelilla, 
kommunal 
regi 

5,7 5,5 6,2 5,6 6,2 5,9 

Nationellt, 
kommunal 
regi 

5,2 5,1 5,1 5,2 5,1 5,1 

 

Barn 1-5 år 
inskrivna i 
förskola 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Tomelilla 81,8 84,8 83,6 85,3 89,4 87,6 
Nationellt 84 83,8 84,8 85,4 85,4 85,5 

 

Antal barn 
per 
legitimerad 
förskollärare, 
kommunal 
regi 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 
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§ 157 forts.       
Tomelilla 
kommunal 
regi 

10, 7 9,6 10,8 11,1 9,5 8,9 

Nationellt 
kommunal 
regi 

11,6 11,8 12 12,1 11,8 11,7 

Ekonomiska konsekvenser 
Informationen ger familjenämnden möjlighet att göra förändringar i de ekonomiska 
förutsättningarna för förskolan. 

Barnperspektivet 
En god uppföljning av antalet barn per årsarbetare ger möjlighet att hålla önskad 
kvalitet på förskolan. 

Miljöperspektivet 
Ingen påverkan. 

Uppföljning 
Följs upp varje år av familjenämnden. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar lägga redovisningen av statistik i förskolan till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, biträdande skolchef Ulrika Ahrlin, handlingsid: Fn 2022.3546. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Skolchef Johan Holmqvist 

22



 

 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

Fn § 158 Dnr FN 2021/118 

Kvalitetsuppföljning BoU 2022 - 
Barn/elevers ansvar och inflytande, 
samverkan skola och hem 

Familjenämndens beslut 
Familjenämnden beslutar godkänna rapporten om barns/elevers ansvar och 
inflytande samt samverkan mellan förskola/skola och hem. 

Ärendebeskrivning 
Kvalitetsrapporten är en del av huvudmannens uppföljning av de nationella målen, 
Barn- och utbildningsverksamhetens systematiska kvalitetsarbete och ett underlag för 
nulägeskarten 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 underlag och en transparens i 
linje med den tillitsbaserade styrningsfilosofin som Tomelilla kommun står för, det 
ger också goda förutsättningar för att mål- och budgetprocessen ska upplevas som 
relevant på alla nivåer i förvaltningen. 

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, mål- och budgetprocessen och till viss del av 
revisionen. 
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§ 158 forts. 

Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till 
familjenämnden 
Familjenämnden beslutar godkänna rapporten om barns/elevers ansvar och 
inflytande samt samverkan mellan förskola/skola och hem. 

Beslutsunderlag 
Fnuu § 55/2022, handlingsid: Fn 2022.3517. 

Kvalitetsrapport – Barns/elevers inflytande och ansvar samt samverkan mellan 
förskola/skola och hem, handlingsid: Fn 2022.3376. 

Tidigare behandling 
Fnuu § 55/2022: 

Familjenämnden beslutar godkänna rapporten om barns/elevers ansvar och 
inflytande samt samverkan mellan förskola/skola och hem. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Skolchef Johan Holmqvist 
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Fn § 159 Dnr FN 2022/85 

Beslutsattestanter 2023 

Familjenämndens beslut 
Familjenämnden beslutar anta bilagda attestförteckningar för barn- och utbildning 
samt individ- och familjeomsorgen för år 2023, samt delegerar till skolchefen och 
socialchefen att vid förändringar under året utse nya beslutsattestanter. 

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

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

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

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

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

Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till 
familjenämnden 
Familjenämnden beslutar anta bilagd attestförteckning för barn- och utbildning för år 
2023, samt delegerar till skolchefen att vid förändringar under året utse nya 
beslutsattestanter. 
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§ 159 forts. 

Familjenämndens individ- och familjeutskotts 
förslag till familjenämnden 
Familjenämnden beslutar anta bilagd attestförteckning för individ- och 
familjeomsorgen för år 2023, samt delegerar till socialchefen att vid förändringar 
under året utse nya beslutsattestanter. 

Beslutsunderlag 
Fnuu § 54/2022, handlingsid: Fn 2022.3516. 

Fnifu § 168/2022, handlingsid: Fn 2022.3528. 

Attestantförteckning BoU 2023, handlingsid: Fn 2022.3351. 

Attestantförteckning 2023 – IoF, handlingsid: Fn 2022.3412. 

Tidigare behandling 
Fnuu § 54/2022: 

Familjenämnden beslutar anta bilagd attestförteckning för barn- och utbildning för år 
2023, samt delegerar till skolchefen att vid förändringar under året utse nya 
beslutsattestanter. 

Fnifu § 168/2022: 

Familjenämnden beslutar anta bilagd attestförteckning för individ- och 
familjeomsorgen för år 2023, samt delegerar till socialchefen att vid förändringar 
under året utse nya beslutsattestanter. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  
Skolchef Johan Holmqvist 

Socialchef Camilla Andersson 
T.f. ekonomichef Mariana Vikström 
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Fn § 160 Dnr FN 2022/4 

Delegeringsbeslut december 2022 

Familjenämndens beslut 
Familjenämnden beslutar lägga redovisningen av delegeringsbeslut till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Anmälan av delegeringsbeslut december 2022. 

När Vad  Vem 
2022-12-02 Beslut om tilläggsbelopp Enhetschef centrala barn- 

och elevhälsan 
2022-12-02 Beslut om tilläggsbelopp Enhetschef centrala barn- 

och elevhälsan 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar lägga redovisningen av delegeringsbeslut till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Therese Stendahl, handlingsid: Fn 2022.3547. 
_________ 
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Fn § 161 Dnr FN 2022/3 

Anmälningsärenden 2022-12-16 

Familjenämndens beslut 
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Anmälningsärenden till familjenämnden den 16 december 2022. 

• Anmälningsärenden enligt skollagen november 2022. 

• Ks § 120/2022 Utredning lokalisering av ny f-6 skola. 

• Protokoll från familjenämndens individ- och familjeutskott, 2022-11-25, §§ 
159-160.  

• Protokoll från familjenämndens individ- och familjeutskott, 2022-12-05, §§ 
161-169. 

• Protokoll från familjenämndens utbildningsutskott, 2022-12-01, §§ 51-57. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Therese Stendahl, handlingsid: Fn 2022.3548. 

Anmälningsärenden enligt skollagen november 2022, handlingsid: Fn 2022.3536. 

Ks § 120/2022, handlingsid: Fn 2022.3297. 

_________ 
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Fn § 162 Dnr FN 2022/3 

Redovisning av anmälningsärenden 
oktober 2022 - Fnifu 

Familjenämndens beslut 
Familjenämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.  

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

start 
Placerings 
-avslut 

Flicka 
LVU 

SIS Ryds Brunn  

 

Samskapa 

 

SIS Lidköping 

 

SIS Fjugsta 

 

 

 

 

 

 

209 250 kr 

2021-07-13 

 

2022-03-12 

 

2022-04-28 

 

2022-08-18 

2022-03-11 

 

2022-04-27 

 

2022-08-14 

Flicka Vejbyhem 
Stödboende 

49 290 kr 2021-12-27  

Flicka Gryning 

 

M-gården 

 

 

108 500 kr 

2022-02-03 

 

2022-06-13 

2022-06-13 

Pojke Gryning 

 

M-gården 

 

 

105 000 kr 

2022-02-03 

 

2022-06-13 

2022-06-13 

Pojke V&B Högelid 119 400 kr (sep) 2022-04-07  
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§ 162 forts. 
Extern öppenvård 
Kön HVB/SIS Kostnad/mån Placerings-

start 
Placerings 
-avslut 

Pojke Hassela 29 001 kr (sep) 2021-12-15  

 

Placering i kontrakterat jourfamiljehem 
Kön HVB/SIS Kostnad/mån Placerings-

start 
Placerings-
avslut 

Flicka Barn och omsorg i 
Sverige  

68 200 kr 

 

2022-03-14  

Pojke Kurera hem 97 650 kr 2022-04-22  

 
Statistik fattade beslut, juli 2022 – oktober 2022 
Beslut Juli Aug Sep Okt 
Startade utredningar  
(anmälan och ansökan) 

1 14 22 14 

Avslutade utredningar med insats 1 2 2 1 

Avslutade utredningar utan insats 1 4 1 1 

Förlängd utredningstid 11:2 0 0 0 0 

Uppföljning utredning 11 kap § 4a 
SoL 

0 0 0 0 

Nerlagda utredningar 0 0 0 0 

Övervägande om fortsatt vård 6 kap 8 
§ SoL 

2 5 1 2 

Vård enligt LVU 1 1 0 0 

Avslag om vård enligt LVU 0 0 0 0 

Vård enligt LVU upphör 0 0 1 0 

Placering i jourhem/familjehem enligt 
SoL 

0 1 0 0 
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§ 162 forts.     

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

Placering i stödboende/utsluss 0 0 0 0 

Placering i jourhem/familjehem enligt 
LVU 

1 0 0 0 

Placering i akuthem/HVB-hem enligt 
LVU 

0 0 0 0 

Placering SIS enligt LVU 0 0 0 0 

Beviljat strukturerat 
öppenvårdsprogram 

2 2 9 7 

 
Statistik fattade beslut SoL och LVM, juli 2022 – oktober 2022 
Beslutstyp Juli Aug Sep Okt 
Lex Sarah utredningar 0 0 0 0 

     

Ekonomiskt bistånd      

Utred. ek. bistånd enligt 11 kap 1 § 
SoL 

23 7 11 14 

Avsluta utredning ek. bistånd 8 11 1 8 

Lägga ner utredning ek. bistånd 8 2 4 5 

Försörjningsstöd 4 kap. 1 § SoL 82 83 87 82 

Livsföring övrigt 4 kap 1 § SoL 36 49 39 26 

Arbetsförberedande insatser 0 10 6 3 

Avslag 4:1 SoL 50 59 53 51 

Överklagan rätt tid 0 1 4 0 

Överklagan avvisas 0 0 0 0 

Yttrande över överklagat beslut 0 1 3 0 

Ändring överklagat beslut 0 0 1 0 

     

Familjefrid     
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Utredning 11:1 ansökan 0 1 2 1 

Avsluta utredning 0 0 0 0 

Lägga ner utredning 0 0 3 0 

Öppenvård familjefrid 0 1 0 2 

Försörjningsstöd 4 kap 1 § SoL 1 0 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 3 1 0 1 

Utredning yttrande/upplysningar 0 0 0 0 

Avsluta utredning - avslag 0 0 0 0 

Inleda utredning 7 § LVM 1 2 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 0 0 0 

Öppenvård vuxen 0 0 0 0 

Avslag öppenvård 0 0 0 0 

Överklagan 0 0 0 0 

Överklagan avvisas 0 0 0 0 
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§ 162 forts.     

Yttrande över överklagat beslut 0 0 0 0 

Ändring av överklagat beslut 0 0 0 0 

     

Bostadskontrakt      

Inleda utredning 11 kap 1 § SoL 0 1 2 0 

Avsluta utredning 0 0 2 0 

Beviljade andrahandskontrakt 0 0 1 0 

Avslag 4:1 0 0 0 1 

Överklagan rätt tid 0 0 0 0 

Ändring av överklagat beslut 0 0 0 0 

     

 
Delegeringsbeslut, oktober 2022 
1 st yttrande till Kammarrätten i Göteborg angående ansökan om beredande av vård 
av unga LVU – Anders Throbäck, andre vice ordförande. 

 

Domar och beslut, oktober 2022 
Meddelande från Förvaltningsrätten i Malmö den 17 oktober 2022.   

Mål nr 6628-22 

Hid Fn 2022.2944 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet gällande försörjningsstöd.  

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

Beslutsunderlag 
Fnifu § 169/2022, handlingsid: Fn 2022.3529. 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 162 forts. 

Tidigare behandling 
Fnifu § 169/2022: 

Familjenämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.  

_________ 
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