Tomelilla kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ledamöter kallas
Ersättare underrättas
Tid:

Onsdagen den 6 april 2022 kl. 08.30

Plats:

Äppelkriget, Kommunhuset i Tomelilla

Kallelse med föredragningslista
Ärenden
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Val av justerare
Ändringar i föredragningslistan
Dialoger och informationsärenden
Strategi för medborgardialog
Reglemente för familjenämnden 2023-2026
Svar på motion angående klimatet
Svar på motion - Samverkan läsårstider
Svar på medborgarinitiativ - Skolkampanj om att
inte skräpa ner och trafikregler för cyklister
Anmälningsärenden den 6 april 2022

Per-Martin Svensson (M)
Ordförande

Diarienr
2022/3
2021/214
2021/228
2021/158
2021/220
2021/186

2-3
4 - 10
11 - 32
33 - 37
38 - 41
42 - 44

2022/4

45 - 46

Thomas Lindberg
Sekreterare

Meddela förhinder i god tid till Kommunledningskontoret som kallar ersättare.
Telefon 0417-18293 Thomas Lindberg
E-post: kommun@tomelilla.se

1

Sidnr

Tomelilla den 31 mars 2022
Kommunledning,
Samhällsbyggnad,
Kultur- och fritid

Dnr KS 2022/3

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Besöksadress: Gustafs torg
16
273 80 Tomelilla
Växel 0417-180 00
Fax
0417-144 00
Bankgir 5346-0465
www.tomelilla.se
o

Handläggare:
Johan Linander
Kanslichef
Direkt
Ans
Mobil
Ans
vari
johan.linander@tomelilla.se vari
gTlf
gMo
n
bil

Dialoger och informationsärenden ksau den 6
april 2022
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga informationen till
handlingarna

Ärendebeskrivning
1. Kommunpolis Per Hansson och säkerhetssamordnare Niklas
Månsson kl. 08.30
2. Enhetschef Tina Svensson, näringslivschef Henrik Lundblad,
sektionschef arbetsförmedlingen Carina Bergman kl. 08.40
- Samverkan Arbetsförmedlingen, arbetsmarknadsenheten och
näringsliv
3. Dialoger med bolag och förbund
- Österlen VA AB kl. 09.00 (vd Johan Persson, digitalt)
- Österlenhem och TIAB kl. 10.00 (styrelseordförande Anders
Larsson (C), vice ordförande Karin Arvidsson (S) och vd Pia
Brink)
- Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (SÖRF) kl. 10.30
(Räddningschef Martin Andersson)
- Österlens Kommunala Renhållnings AB (ÖKRAB) kl. 11.00
(ordf. Christer Akej (M), v. ordf. Markus Hammarström (M),
ekonomiansvarig Bo Persson, områdeschef Jonny Meerwald
och styrelsesamordnare Sofia Walters)
- Ystad-Österlenregionens miljöförbund kl. 13.00 (miljöchef
Carina Barthel)
4. Projektansvarig Bengtåke Wahlgren kl. 11.30
- Ystad Summit
5. Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
6. Näringslivschef Henrik Lundblad
- Aktuella näringslivsfrågor
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 31 mars 2022.

2 (2)
3

Beslutad av: Kommunfullmäktige
Datum:
Beslutsparagraf:
Börjar gälla:
Dokumentansvarig politisk instans: Kommunstyrelsen
Dokumentansvarig tjänsteperson: Kommundirektör
Följs upp: Vid behov

Diarienummer:

MÅLINRIKTAT DOKUMENT

STRATEGI

Strategi för
medborgardialog
i Tomelilla
kommun
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Tomelilla kommuns
styrdokument
Regeldokument
Regeldokument är dokument som talar om hur kommunen ska arbeta.
Regeldokument kan också vara lokala föreskrifter om olika bestämmelser
som kan påverka kommuninvånare eller företag.
REGELEMENTEN RIKTLINJER RUTINER

Målinriktade dokument
Målinriktade dokument visar vad kommunen vill uppnå, strävar efter eller har som mål.
VISION PROGRAM OCH STRATEGIER PLANER HANDLINGSPLANER
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1. Varför medborgardialog?

En god medborgardialog skapar delaktighet och tillit mellan medborgarna och de
valda företrädarna i kommunen. Medborgardialog behövs för att Tomelilla kommun
ska få fler infallsvinklar och bättre underlag för de beslut som de förtroendevalda ska
fatta.
Vi är också övertygade att en kommun med en god medborgardialog är en mer
attraktiv kommun, en kommun med högre trovärdighet och en kommun med större
innovationskraft. Att ta till vara medborgarnas engagemang skapar utveckling i
samhället. Medborgardialog skapar också bättre förankring av besluten och en känsla
av sammanhang för medborgarna vilket är viktigt för att invånare ska trivas,
utvecklas och vilja stanna i kommunen.
Denna strategi för medborgardialog 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 pedagogiskt upplagd med avsnitt om syfte, metod och
förhållningssätt samt en avslutande checklista för planering, genomförande och
omhändertagande av resultat.
Tomelilla kommun har redan idag i stora delar en god medborgardialog, men det
finns ingen tydlig systematik. Strategin behövs för att systematisera arbetet. Samtidigt
så är inte avsikten att denna strategi ska 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 kompletterar redan
befintliga former för samråd och medinflytande som finns i kommunen.
Det måste finnas ett tydligt syfte med varje dialog, både kommunen och
medborgarna måste veta vad dialogen ska användas till. När medborgare bjuds in till
dialog ska vi vara snarast övertydliga med vad vi bjuder in till. Det är också viktigt att
i förväg tydliggöra rollerna för förtroendevalda och tjänstepersoner. Samtliga
förtroendevalda som deltar representerar kommunen och inte sitt parti. Kommunen
måste också internt ha bestämt sig för vad resultatet av medborgardialogen ska
användas till innan den genomförs.
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2. Delaktighetstrappan

Vid varje dialog måste kommunen, oavsett om det är tjänstepersoner,
förtroendevalda eller mixat som deltar, bestämma sig för var på delaktighetstrappan
man är. Vad vill vi med medborgardialogen?
Information: Vill vi informera medborgarna om något? Exempelvis om öppettider,
vallokalers placering, tider då ansökan ska lämnas osv. Kan ske genom hemsidan,
sociala medier, i direktutskick, via appar till vissa grupper såsom föräldrar och
brukare, men kan också ske genom annonsering i tidning och ”på plats”.
Konsultation: Vill vi konsultera medborgarna i någon fråga? Vi inhämtar synpunkter
i någon bestämd fråga, medborgarna får tycka till. Det kan exempelvis ske genom
enkäter, fokusgrupper eller trygghetsvandringar. Gäller ofta en bestämd fråga där
kommunen vill inhämta synpunkter före beslut. Det kan också handla om att ta emot
och behandla synpunkter och klagomål.
Dialog: Vill vi låta medborgarna träffa kommunens förtroendevalda, tjänstepersoner
och varandra för att utbyta åsikter kring en fråga i ett tidigt skede? Exempelvis om
trygghet, framtidens skola, inför ett program som ska skrivas osv. Detta kan
exempelvis ske genom allmänna inbjudningar till fysiska möten, till specifika aktuella
ämnen eller digital chatt. Deltagarna utbyter tankar och resonerar om ett ämne
snarare än att tycka till om ett förslag. Det är på detta steg i delaktighetstrappan
Tomelilla kommuns medborgardialog i första hand sker.
Inflytande: Vill vi ge medborgarna eller en grupp av medborgare inflytande? Ett
samarbete där medborgarna får identifiera behov, utveckla alternativ, välja lösningar
samt aktiviteter planeras och genomförs tillsammans. Medborgarna deltar. Detta kan
vara exempelvis utsedda representanter från näringsliv och föreningsliv, som vid
utdelning av visionsmedel, eller ungdomsrådet.
Medbeslutande: Vill vi låta medborgarna eller en grupp av medborgarna ta över
beslutsbefogenheter? Kan vara byalagen som får besluta om användning av
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kommunal mark eller nyttjande av en pott kommunala medel såsom
försköningsbidraget. Det kan även vara pensionärsråd, föreningsråd,
tillgänglighetsråd, ungdomsråd eller liknande som får besluta över hur medel ska
satsas inom deras område.

3. Förhållningssätt

Vår inställning och förhållningssättet ska vara att människor vill och kan bidra med
sina olika erfarenheter och kompetenser. Syftet är att ta vara på individens
kompetens, kreativitet och vilja att vara med och påverka. Vi bjuder in medborgarna
tidigt i processen, har ett öppet förhållningssätt och låter alla som vill komma till tals.
Vi ska vara transparanta och det finns inga dolda agendor. Medborgardialog ska inte
genomföras när beslut egentligen redan är taget. Vi lägger bort alla fördomar och
förutfattande meningar.
Det är önskvärt med en mix av åsikter. Vi skapar en möjlighet för olika åsikter att
mötas och mätas med varandra och vi bjuder medvetet in mixade grupper. Debatt
ska undvikas och istället lyssnar vi på varandra oavsett att vi har skiljaktiga meningar.
Allas åsikter är lika mycket värda.
Alla kan inte få precis som de önskar, men en möjlighet till delaktighet ger en större
förståelse för de beslut som fattas.

4. Metod

Denna strategi för medborgardialog är första steget i en process. Strategin ger
principerna för hur Tomelilla kommun ska arbeta med medborgardialog. Nästa steg
är att skapa en organisation som ska arbeta strategiskt och systematiskt med
medborgardialog samt stödja det praktiska arbetet.
Därefter inleds processen med själva medborgardialogerna. Inför varje
medborgardialog bör vi börja med att ställa frågorna: Är frågan påverkningsbar? Är
vi påverkningsbara? Är svaret nej på någon av dessa frågor så ska medborgardialog
inte genomföras.
Ett nej kan bero på många olika omständigheter: Frågan kan vara lagstyrd och därför
inte påverkningsbar. Frågan kan vara starkt värderingsstyrd och därför är de
förtroendevalda inte påverkningsbara. Hela ärendet kan också vara så tidsstyrt att det
inte finns utrymme för den medborgardialog som egentligen skulle vara bra att ha.
Är svaret ja på båda frågorna kan en medborgardialog genomföras och stegen i
checklistan nedan kan följas.
Det är viktigt att komma ihåg att i varje medborgardialog krävs ekonomiska resurser,
personella resurser och relevant kompetens! Det kan också vara så att det behövs
flera olika sorters delaktighet i samma fråga, kanske först en dialog i ett tidigt skede
och senare en konsultation för att välja mellan olika förslag.
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5. Checklista
Beslut om dialog:
•

Definiera frågans påverkbarhet

•

Bestäm mål och syfte

Planering:
•

Utarbeta frågeställningar som svarar mot mål

•

Gör målgruppsanalys

•

Bestäm deltagarnas grad av inflytande

•

Välj metod

•

Besluta och beräkna budget

•

Utforma tidslinje med aktiviteter som ska genomföras

•

Utse ansvariga för varje aktivitet: Tjänstepersoner, förtroendevalda eller båda.

•

Upprätta kommunikationsplan

•

Hitta form för dokumentation

•

Utforma strategi för uppföljning och utvärdering

Genomförande:
•

Sök upp och bjud in målgrupper

•

Upprätta och stäm av checklista och dialogen

•

Anpassa sammankomster utifrån deltagarnas förutsättningar och villkor

•

Dokumentera och samla in material

Resultat:
•

Sammanställ och analysera resultat

•

Presentera analys i lämplig form (t.ex. rapporter, filmer)

•

Återkoppla resultat till ansvariga handläggare och politiker, deltagare och
övriga medborgare

•

Utvärdera dialogen och identifiera lärdomar som kan utveckla det fortsatta
arbetet
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Beslutad av:
Datum:
Beslutsparagraf:
Börjar gälla:
Dokumentansvarig politisk instans:
Dokumentansvarig tjänsteperson:
Följs upp:

REGELDOKUMENT

Diarienummer:
Kommunal författningssamling
Nr

REGLEMENTE

Reglemente för
familjenämnden
mandatperiod 2023–2026
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Tomelilla kommuns
styrdokument
Regeldokument
Regeldokument är dokument som talar om hur kommunen ska arbeta.
Regeldokument kan också vara lokala föreskrifter om olika bestämmelser
som kan påverka kommuninvånare eller företag.
REGELEMENTEN RIKTLINJER RUTINER

Målinriktade dokument
Målinriktade dokument visar vad kommunen vill uppnå, strävar efter eller har som mål.
VISION PROGRAM OCH STRATEGIER PLANER HANDLINGSPLANER
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Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelser
i detta reglemente.

Reglemente för familjenämnden
Antagen av kommunfullmäktige dag månad 2022
Gäller från 1 januari 2023
Dokumentansvarig politisk instans: Kommunfullmäktige
Dokumentansvarig tjänsteman: Kommundirektör
Uppföljning: En gång per mandatperiod eller oftare vid behov

Familjenämndens verksamhet
Övergripande verksamhet
1 § Familjenämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga
skolväsendet för barn, ungdom och vuxna. Nämndens uppgifter omfattar
elevvård, grundskola, förskoleverksamhet, förskoleklasser, grundsärskola,
gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särvux,
undervisning i svenska för invandrare samt skolbarnsomsorg och pedagogisk
omsorg.
Familjenämnden ansvarar för att samverkan sker med de gymnasieskolor där
kommunens elever studerar. Såväl skolpeng som gymnasieverksamhetens
kostnader ligger under familjenämndens ansvar.
Familjenämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten vad gäller
individ- och familjeomsorg.
Familjenämnden ansvarar för det kommunala flyktingmottagandet.
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Familjenämnden har huvudansvaret för Tomelilla kommuns kontakter med
Sydöstra Skånes samordningsförbund.

Familjenämndens uppgifter
2 § Familjenämndens uppgifter avser drift och verksamhet, tillsyn, tillstånd,
myndighetsutövning mot enskild, anmälningsskyldighet, ansökningsförfarande
samt uppgiftsskyldighet inom sitt ansvarsområde enligt nedan angiven
lagstiftning och andra författningar rörande förskola, skola, vuxenutbildning,
socialtjänst, kommunal hälso- och sjukvård samt stöd och service till vissa
funktionshindrade.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Socialtjänstlag och socialtjänstförordning
Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga
Lag om vård av missbrukare i vissa fall
Lag om unga lagöverträdare
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
Socialstyrelsens författningssamling
Smittskyddslag
Äktenskapsbalk och Föräldrabalk
Socialförsäkringsbalk
Lag om blodundersökning
Lag om personnamn
Körkortsförordning
Passförordning
Lag om mottagande av asylsökande m.fl.
Utlänningslag
Begravningslag
Skollag, Skolförordning och Förordning om vuxenutbildning
Grundsärskoleförordning
Gymnasieförordning
Förordning om skolskjutsning
Bibliotekslag
Hälso- och sjukvårdslag
Patientdatalag
Patientskadelag
Offentlighets- och sekretesslag samt offentlighets- och
sekretessförordning
• Förvaltningslag
5 (13)
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Familjenämnden ansvar för följande verksamhetsområden inom
vuxenutbildningen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gymnasial vuxenutbildning
Påbyggnadsutbildning
Svenska för invandrare
Särvux
Grundläggande vuxenundervisning
Lärotek/studieverkstad
Infotek/studievägledning
Uppdragsutbildning
Intern fortbildning
Universitets- och högskolekurser
Lärcenter
Validering
Kvalificerad yrkesutbildning

Familjenämnden får förutom vad som ovan angivits, handlägga och besluta i
ärenden som till art och grad är att jämföra med dem som angivits ovan.
Närmare precisering av tillämpliga lagrum framgår i huvudsak av
familjenämndens
delegeringsordning.

Familjenämndens övriga uppgifter
3 § Familjenämnden ska samråda med andra myndigheter och organisationer i
de frågor som är motiverade utifrån nämndens uppgifter inom
vuxenutbildningsområdet.
Familjenämnden svarar för information om sin verksamhet, samt för
brukarinflytande och medborgardialog inom sitt verksamhetsområde.
Familjenämnden svarar för reformering och förenkling av sitt regelbestånd.
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Inom sitt verksamhetsområde ska familjenämnden svara för förekommande
donations- och stiftelseförvaltning inkl. utdelning.
Familjenämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål
och ärenden inom sitt verksamhetsområde.
Familjenämnden är ansvarig för behandling av personuppgifter inom sitt
verksamhetsområde.

Beslutsbefogenheter vid extraordinär händelse
4 § Då en extraordinär händelse inträffar får krisledningsnämnden ta över hela
eller delar av familjenämndens verksamhetsområde.

Ansvar och rapporteringsskyldighet
5 § Familjenämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål
och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan
finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente.
Familjenämnden ska regelmässigt till kommunfullmäktige, på sätt som
kommunstyrelsen bestämmer, rapportera hur verksamheten utvecklas, samt i
övrigt lämna de upplysningar som kan begäras av kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen och övriga nämnder.

Familjenämndens arbetsformer
Sammansättning
6 § Familjenämnden består av sju ledamöter och sju ersättare. Förutom
ordförande ska det finnas en förste vice och en andre vice ordförande. Posten
som andre vice ordföranden ska tillfalla det parti eller valsamverkansblock,
som inte innehar ordförandeposten.
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Ersättarnas tjänstgöring i nämnd och utskott
7 § Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att
vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att yttra sig under sammanträdet och få
sin mening antecknad till protokollet.
Om inte ersättarna i familjenämnden väljs proportionellt ska ersättarna
tjänstgöra enligt den av fullmäktige bestämda ordningen.
Ersättare i utskotten ska inkallas till tjänstgöring i den av familjenämnden vid
valet bestämda ordningen.
Ersättare i utskotten ska närvara vid utskottens sammanträden endast om
ledamot är förhindrad att närvara.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en
ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en
ersättare som kommer längre ner i ordningen.

Växeltjänstgöring
8 § En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av
jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde
på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har
påverkat styrkebalansen mellan partierna.
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Inkallande av ersättare
9 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av
ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare som kallar
ersättare.

Ersättare för ordföranden i nämnd och utskott
10 § Om varken ordförande eller en vice ordförande kan delta i ett helt
sammanträde eller i en del av ett sammanträde, utser nämnden/utskotten en
annan ledamot att vara ordförande tillfälligt och fullgöra ordförandens
uppgifter. Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande tills den
tillfällige ordföranden har utsetts.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att
fullgöra uppdraget under längre tid än en månad får nämnden utse en annan
ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens
samtliga uppgifter.

Sammanträden
11 § Familjenämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.
Sammanträde ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när
minst 1/3 av ledamöterna begär att ett sammanträde ska hållas i enlighet 6 kap
23 § kommunallagen.
Utskotten sammanträder på dag och tid som utskotten bestämmer.
Sammanträde ska också hållas när ordföranden anser att det behövs.
Om särskilda skäl föreligger får respektive ordförande i nämnden eller
utskotten, efter samråd med vice ordförandena, ställa in ett sammanträde eller
ändra dagen eller tiden för ett sammanträde.
12 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet.
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Kallelsen ska senast sex dagar före sammanträdesdagen på ett lämpligt sätt
(digitalt genom kommunens möteshantering eller via e-post) tillställas varje
ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid
sammanträdet.
Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska
bifogas kallelsen.
l undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde
ska den till åldern äldste ledamoten göra detta.

Handläggning
13 § Från kommunens övriga nämnder, beredningar, utskott och anställda får
familjenämnden och dess utskott infordra de yttranden och upplysningar som
behövs för att de ska kunna fullgöra sina uppgifter.
Vid beredning av ärenden, som också berör annan nämnds eller annat utskotts
verksamhetsområde, får familjenämnden och dess utskott adjungera
representanter från berörd nämnd eller annat utskott. De sålunda adjungerade
ledamöterna får yttra sig men inte delta i beslut eller få sin mening antecknad
till protokollet.
Utskotten får handlägga ärenden när tre ledamöter eller tjänstgörande ersättare
är närvarande.
Om en ledamot i utskottet begär det, ska ärendet överlämnas till
familjenämnden för beslut.

Justering av protokoll
14 § Protokoll i familjenämnden och utskotten justeras av ordföranden och en
ledamot.
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Familjenämnden eller utskotten kan besluta att en paragraf i protokollet ska
justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligen innan styrelsen
justerar den.

Reservation
15 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill
motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska
lämnas minst tre dagar före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av
protokollet. Har inte tidpunkt för justering fastställts ska motiveringen lämnas
senast tre dagar efter sammanträdet.

Delgivning
16 § Delgivning med familjenämnden sker med ordföranden, förste eller
andre vice ordföranden eller tjänsteman som nämnden bestämmer.

Undertecknande av handlingar
17 § Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av familjenämnden
ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av förste vice eller
andre vice ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren eller annan
tjänsteman som familjenämnden bestämmer.
I övrigt bestämmer familjenämnden vem som ska underteckna handlingar.
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av utskottet ska
undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av förste eller andre
vice ordföranden och kontrasigneras av utskottets sekreterare eller annan
tjänsteman som utskottet bestämmer.

Utskott
18 § Inom familjenämnden ska det finnas ett arbetsutskott och ett
myndighetsutskott. Utskotten ska bestå av tre ledamöter och lika många
ersättare. Val av ledamöter och ersättare till utskotten väljs av familjenämnden
bland dess ledamöter och ersättare. Valen till utskotten är för den tid som
familjenämnden bestämmer.
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19 § Familjenämnden väljer bland utskottens ledamöter en ordförande, en
förste vice ordförande samt en andre vice ordförande för den tid som
familjenämnden
bestämmer.
20 § De ärenden som ska avgöras av familjenämnden i dess helhet bör beredas
av utskott om beredning behövs.
När ärendet beretts bör utskotten lägga fram förslag till beslut.
Utskottens protokoll ska snarast anmälas till familjenämnden.

Familjenämndens arbetsutskott (Fnau)
21 § Familjenämndens arbetsutskott ska inför familjenämnden bereda samtliga
ärenden som inte innebär myndighetsutövning.
Vidare ska utskottet fatta beslut i sådana ärenden, som med stöd av delegation
har
överlämnats till detsamma.

Familjenämndens myndighetsutskott (Fnmu)
22 § Familjenämndens myndighetsutskott ska inför familjenämnden bereda
myndighetsärenden.
Vidare ska utskottet fatta beslut i sådana ärenden, som med stöd av delegation
har
överlämnats till detsamma.

Distansdeltagande
§ 23 Familjenämnden och utskotten får, om särskilda skäl föreligger,
sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får
endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt
att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara
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så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild
eller ljud. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
____________
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Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelser i detta
reglemente.

Familjenämndens verksamhet
Övergripande verksamhet

1 § Familjenämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för
barn, ungdom och vuxna. Nämndens uppgifter omfattar elevvård, grundskola,
förskoleverksamhet, förskoleklasser, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola,
kommunal vuxenutbildning, särvux, undervisning i svenska för invandrare samt
skolbarnsomsorg och pedagogisk omsorg.
Familjenämnden ansvarar för att samverkan sker med de gymnasieskolor där kommunens
elever studerar. Såväl skolpeng som gymnasieverksamhetens kostnader ligger under
familjenämndens ansvar.
Familjenämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten vad gäller individ- och
familjeomsorg.
Familjenämnden ansvarar för det kommunala flyktingmottagandet.
Familjenämnden har huvudansvaret för Tomelilla kommuns kontakter med Sydöstra
Skånes samordningsförbund.
Familjenämndens uppgifter

2 § Familjenämndens uppgifter avser drift och verksamhet, tillsyn, tillstånd,
myndighetsutövning mot enskild, anmälningsskyldighet, ansökningsförfarande samt
uppgiftsskyldighet inom sitt ansvarsområde enligt nedan angiven lagstiftning och andra
författningar rörande förskola, skola, vuxenutbildning, socialtjänst, kommunal hälso- och
sjukvård samt stöd och service till vissa funktionshindrade.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Socialtjänstlag och socialtjänstförordning
Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga
Lag om vård av missbrukare i vissa fall
Lag om unga lagöverträdare
Brottsbalk
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
Socialstyrelsens författningssamling
Smittskyddslag
Äktenskapsbalk och Föräldrabalk
Socialförsäkringsbalk
2
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lag om blodundersökning
Lag om personnamn
Körkortsförordning
Passförordning
Lag om mottagande av asylsökande m.fl.
Utlänningslag
Begravningslag
Skollag, Skolförordning och Förordning om vuxenutbildning
Grundsärskoleförordning
Gymnasieförordning
Förordning om skolskjutsning
Bibliotekslag
Hälso- och sjukvårdslag
Patientdatalag
Patientskadelag
Offentlighets- och sekretesslag samt offentlighets- och sekretessförordning
Förvaltningslag

Familjenämnden ansvar för följande verksamhetsområden inom vuxenutbildningen:
• Gymnasial vuxenutbildning
• Påbyggnadsutbildning
• Svenska för invandrare
• Särvux
• Grundläggande vuxenundervisning
• Lärotek/studieverkstad
• Infotek/studievägledning
• Uppdragsutbildning
• Intern fortbildning
• Universitets- och högskolekurser
• Lärcenter
• Validering
• Kvalificerad yrkesutbildning
Familjenämnden får förutom vad som ovan angivits, handlägga och besluta i ärenden
som till art och grad är att jämföra med dem som angivits ovan.
Närmare precisering av tillämpliga lagrum framgår i huvudsak av familjenämndens
delegeringsordning.

3
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Familjenämndens övriga uppgifter

3 § Familjenämnden ska samråda med andra myndigheter och organisationer i de frågor
som är motiverade utifrån nämndens uppgifter inom vuxenutbildningsområdet.
Familjenämnden svarar för information om sin verksamhet, samt för brukarinflytande
och medborgardialog inom sitt verksamhetsområde.
Familjenämnden svarar för reformering och förenkling av sitt regelbestånd.
Inom sitt verksamhetsområde ska familjenämnden svara för förekommande donationsoch stiftelseförvaltning inkl. utdelning.
Familjenämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och
ärenden inom sitt verksamhetsområde.
Familjenämnden är ansvarig för behandling av personuppgifter inom sitt
verksamhetsområde.
Beslutsbefogenheter vid extraordinär händelse

4 § Då en extraordinär händelse inträffar får krisledningsnämnden ta över hela eller delar
av familjenämndens verksamhetsområde.
Ansvar och rapporteringsskyldighet

5 § Familjenämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och
riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller
förordning samt bestämmelser i detta reglemente.
Familjenämnden ska regelmässigt till kommunfullmäktige, på sätt som kommunstyrelsen
bestämmer, rapportera hur verksamheten utvecklas, samt i övrigt lämna de upplysningar
som kan begäras av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder.

Familjenämndens arbetsformer
Sammansättning

6 § Familjenämnden består av sju ledamöter och sju ersättare. Förutom ordförande ska
det finnas en förste vice och en andre vice ordförande. Posten som andre vice
ordföranden ska tillfalla det parti eller valsamverkansblock, som inte innehar
ordförandeposten.
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Ersättarnas tjänstgöring i nämnd och utskott

7 § Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i
ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även
om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att yttra sig under sammanträdet och få sin mening
antecknad till protokollet.
Om inte ersättarna i familjenämnden väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt
den av fullmäktige bestämda ordningen.
Ersättare i utskotten ska inkallas till tjänstgöring i den av familjenämnden vid valet
bestämda ordningen.
Ersättare i utskotten ska närvara vid utskottens sammanträden endast om ledamot är
förhindrad att närvara.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare
som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som
kommer längre ner i ordningen.
Växeltjänstgöring

8 § En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett
ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av
annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen
mellan partierna.
Inkallande av ersättare

9 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare som kallar ersättare.
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Ersättare för ordföranden i nämnd och utskott

10 § Om varken ordförande eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde
eller i en del av ett sammanträde, utser nämnden/utskotten en annan ledamot att vara
ordförande tillfälligt och fullgöra ordförandens uppgifter. Den till åldern äldste ledamoten
tjänstgör som ordförande tills den tillfällige ordföranden har utsetts.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra
uppdraget under längre tid än en månad får nämnden utse en annan ledamot att vara
ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.
Sammanträden

11 § Familjenämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.
Sammanträde ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst 1/3
av ledamöterna begär att ett sammanträde ska hållas i enlighet 6 kap 23 § kommunallagen.
eller när minst två ledamöter begär det.
Utskotten sammanträder på dag och tid som utskotten bestämmer. Sammanträde ska
också hållas när ordföranden anser att det behövs.
Om särskilda skäl föreligger får respektive ordförande i nämnden eller utskotten, efter
samråd med vice ordförandena, ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för
ett sammanträde.
12 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
Kallelsen ska senast sex dagar före sammanträdesdagen på ett lämpligt sätt (digitalt
genom kommunens möteshantering eller via e-post) tillställas varje ledamot och ersättare
samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet.
Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.
l undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den till
åldern äldste ledamoten göra detta.
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Handläggning

13 § Från kommunens övriga nämnder, beredningar, utskott och anställda får
familjenämnden och dess utskott infordra de yttranden och upplysningar, som behövs för
att de ska kunna fullgöra sina uppgifter.
Vid beredning av ärenden, som också berör annan nämnds eller annat utskotts
verksamhetsområde, får familjenämnden och dess utskott adjungera representanter från
berörd nämnd eller annat utskott. De sålunda adjungerade ledamöterna får yttra sig men
inte delta i beslut eller få sin mening antecknad till protokollet.
Utskotten får handlägga ärenden när tre ledamöter eller tjänstgörande ersättare är
närvarande.
Om en ledamot i utskottet begär det, ska ärendet överlämnas till familjenämnden för
beslut.
Justering av protokoll

14 § Protokoll i familjenämnden och utskotten justeras av ordföranden och en ledamot.
Familjenämnden eller utskotten kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras
omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligen innan styrelsen justerar den.
Reservation

15 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas minst tre dagar
före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Har inte tidpunkt för
justering fastställts ska motiveringen lämnas senast tre dagar efter sammanträdet.
Delgivning

16 § Delgivning med familjenämnden sker med ordföranden, förste eller andre vice
ordföranden eller tjänsteman som nämnden bestämmer.
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Undertecknande av handlingar

17 § Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av familjenämnden ska
undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av förste vice eller andre vice
ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren eller annan tjänsteman som
familjenämnden bestämmer.
I övrigt bestämmer familjenämnden vem som ska underteckna handlingar.
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av utskottet ska undertecknas av
ordföranden eller vid förfall för denne av förste eller andre vice ordföranden och
kontrasigneras av utskottets sekreterare eller annan tjänsteman som utskottet bestämmer.
Utskott

18 § Inom familjenämnden ska det finnas ett arbetsutskott och ett myndighetsutskott.
individ- och familjeutskott och ett utbildningsutskott. Utskotten ska bestå av tre
ledamöter och lika många ersättare. Val av ledamöter och ersättare till utskotten väljs av
familjenämnden bland dess ledamöter och ersättare. Valen till utskotten är för den tid
som familjenämnden bestämmer.
19 § Familjenämnden väljer bland utskottens ledamöter en ordförande, en
förste vice ordförande samt en andre vice ordförande för den tid som familjenämnden
bestämmer.
20 § De ärenden som ska avgöras av familjenämnden i dess helhet bör beredas av utskott
om beredning behövs.
När ärendet beretts bör utskotten lägga fram förslag till beslut.
Utskottens protokoll ska snarast anmälas till familjenämnden.
Familjenämndens utbildningsutskott (Fnuu) arbetsutskott (Fnau)

21 § Familjenämndens arbetsutskott utbildningsutskott ska inför familjenämnden bereda
samtliga ärenden från barn och utbildningsverksamheten som inte innebär
myndighetsutövning samt nämndövergripande frågor.
Vidare ska utskottet fatta beslut i sådana ärenden, som med stöd av delegation har
överlämnats till detsamma.
Familjenämndens individ och familjeutskott (Fnifu) myndighetsutskott (Fnmu)
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22 § Familjenämndens myndighetsutskott individ och familjeutskott ska inför
familjenämnden bereda myndighetsärenden från individ och familjeverksamheten.
Vidare ska utskottet fatta beslut i sådana ärenden, som med stöd av delegation har
överlämnats till detsamma.

Distansdeltagande
§ 23 Familjenämnden och utskotten får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra
varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Ordföranden avgör om närvaro får ske på
distans.
____________
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Kommunfullmäktige

Handläggare: Linda Wolski
Diarienummer: KS 2021/158
Titel: Verksamhetsutvecklare hållbarhet, mobilitet
E-post: Linda.Wolski@tomelilla.se
Datum 22 mars 2022
Telefon: 0417-180 00
Mobil: 070 9958242

Svar på motion angående klimatet
Förvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att positivt besvara motionen med förvaltningens
förslag till yttrande.

Ärendebeskrivning

Solveig Falk (MP) har lämnat in motion om koldioxidbudget, klimatfärdplan
samt risk- och sårbarhetsanalysmed följande lydelse:
Tomelilla kommuns klimatarbete måste intensifieras. Ingen kommun kan längre
hoppas på att andra, varken medborgarna, staten eller yttre krafter ska ta ansvaret för
de historiska förändringar som nu sker i det globala klimatet.
Klimatarbete består av två delar: att ta ansvar för egna utsläppsminskningar samt att
parera för och anpassa liv och verksamheter till oförutsägbara väderfenomen och
extrema väderhändelser. Även andra, mer succesivt kommande förändringar måste
tas med i bilden; till exempel är nya odlingsbetingelser, oväntade sjukdomar och
smittspridningsmönster eller migrationsförändringar skeenden som ansvariga
politiker på alla plan nu måste adressera. Även här i lilla Tomelilla.
Miljöpartiet har sedan 2007 till politiken föreslagit många olika saker i denna riktning,
men tyvärr fått klent gehör. Antagligen beroende på okunskap eller ovilja att ta in
lägets allvar. Men efter sommarens översvämningar i Tyskland och i Sverige i Gävle,
torde knappast någon längre kunna blunda för magnituden av vad vi alla har framför
oss. Till sist är det dags att inse att ett KLIMATNÖDLÄGE redan råder och att
därför släppa prestige, partiegoism och lättja.
Det är allvar nu.

tomelilla.se
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se
Tomelilla kommun, Kommunledningskontoret, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla
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Miljöpartiet i Tomelilla yrkar att fullmäktige beslutar:
•

Om hur mycket utsläppen av växthusgaser från kommunala
verksamheter succesivt ska minska i en flerårig KOLDIOXIDbudget. Kommunens egna nettoutsläpp av växthusgaser ska 2030 vara
nere på noll.

•

Att en kvalificerad KLIMATFÄRDPLAN skrivs fram, där ansvar,
åtgärder och kostnader tidsätts och kostnadsberäknas för tiden fram till
2030.

•

Att på ett brett och kvalificerat sätt låta ta fram en RISK- OCH
SÅRBARHETSANALYS för kommunens medborgare, för de egna
verksamheterna och för allas livsbetingelser. Den ska omfatta riskbedömningar och ange olika förebyggande åtgärder för hela
kommunen, landsbygd såväl som tätorter, och i alla tänkbara
avseenden: för odling, för vattenreglering, för avloppsvattenhantering,
för framkomlighet på vägar och broar, för att möta extrema
vädersituationer såsom snöstormar, stark kyla, stark värme, torka,
skyfall, orkaner. Vårdkapacitet, transporter samt samordnings- och
ledningsfunktioner måste adresseras och säkras. Även kommunens
mandat och egenkompetens att fatta beslut i olika led, i relation till
Länsstyrelsen/staten samt Region Skåne ska ingå.

•

Tjänsten som kommunekolog/klimatstrateg ska återbesättas och
ges nödvändiga befogenheter att fram till valet 2022 leda arbetet med
framtagningen av dessa tre dokument.

Förvaltningens förslag till svar
Koldioxidbudgetering är en allt vanligare förekommande vetenskapligt förankrad
metod som syftar till att en kommun, region eller nation sammantaget ska
åstadkomma de klimatutsläppsminskningar som Parisavtalet anger. Avtalet syftar till
att begränsa den globala uppvärmningen till 2 grader med sikte på 1,5 grad. Målet är
att avvärja ytterligare allvarliga konsekvenser för livet på jorden.
En koldioxidbudget utgår ifrån den kvarvarande mängden koldioxidutsläpp som kan
släppas ut innan man överskrider den uppvärmning som avtalet anger. Budgeten
utgår ifrån den samlade mängden koldioxidutsläpp som återstår för att Sverige ska
uppfylla sitt delansvar för avtalet. Ett av forskarnas budskap är att det är den samlade
mängden koldioxidutsläpp över ett flertal år som är viktig, snarare än enstaka
förändringar under något år. Ju förr de stora mängderna kan börja minska stadigt, ju
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större möjligheter har man att undvika ytterligare drastiska åtgärder de kvarvarande
åren.
De koldioxidbudgetar som hittills tagits fram med hjälp av klimatforskare har utgått
från utsläppsstatistik för en kommun eller en region som geografiskt område.
Forskarna lyfter särskilt kommunernas viktiga roll i klimatomställningen; kommunen
är den instans i samhället som har en nära förankring i kommuninvånare och
verksamheters vardag samtidigt som kommunen också har nära samverkan med
regionala och nationella såväl som internationella myndigheter och andra
organisationer. Kommunerna har bland annat även rådighet och ansvar för
planläggning, trafikplanering, energiplanering och klimatanpassning inom det
geografiska området. Ett brett nätverkande och samarbete är dock en förutsättning
för att lyckas nå de kraftfulla utsläppsminskningar som krävs.
År 2019 antog Tomelilla kommun en klimat- och energiplan. Åtgärderna i planen
berör den kommunala förvaltningen, de kommunala hel- och delägda bolagen samt
till viss del invånarna i Tomelilla kommun.
Av planen framgår att Tomelilla kommun har som övergripande målbild att bli en
fossilbränslefri och klimatneutral kommun år 2025. Förvaltning, näringsliv och
invånare är alla viktiga aktörer i arbetet och tillsammans arbetar vi med åtgärder och
handlingar som leder oss framåt.
De senaste årens arbete för en fossilbränslefri kommunorganisation har bland annat
inneburit att kommunen nu är fossilbränslefri när det gäller el och uppvärmning. När
det gäller drivmedel så är majoriteten av kommunens leasade och egna fordon
fossilbränslefria genom biogas och eldrift. De återstående fossildrivna fordonen
ersätts med fossilfria alternativ i takt med att avtalen löper ut. Tunga arbetsmaskiner
tankas sedan 2021 med förnybar HVO100 i stället för fossil diesel.
Det femtiotalet kommuner och län i Sverige som hittills haft klimatforskare till hjälp
med att fastställa en koldioxidbudget har utgått ifrån utsläppen inom hela det
geografiska området. De flesta kommuner och läns budgetar har hittills resulterat i att
koldioxidutsläppen behöver minska i storleksordningen 15-17 % per år mellan 20202045. Som jämförelse kan nämnas att det senaste decenniet har de totala utsläppen
minskat ca 2% per år medan den totala nationella minskningen bedömdes vara 7%
under pandemiåret 2020.
Förvaltningen anser att det är ett rimligt nästa steg att Tomelilla tar fram en
koldioxidbudget som utgår ifrån utsläppen inom hela kommunen som geografiskt
område.
Motionärerna föreslår att en klimatfärdplan tas fram. Förslaget är i enlighet med
kommunens antagna energi- och klimatplan enligt vilken en åtgärdsplan ska tas fram.
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En risk- och sårbarhetsanalys ingår redan i kommunens pågående arbete med
framtagande av krisberedskapsplan som innefattar klimatrisker. Arbetet har påbörjats
och beräknas vara klart hösten 2022.
Gällande förslaget om tillsättande av kommunekolog/klimatstrateg så instämmer
förvaltningen i att det finns ett sådant behov, vilket redan ingår i planeringen för
kommunens tillväxt- och utvecklingsavdelning.
Ekonomiska konsekvenser
Framtagande av en koldioxidbudget för Tomelilla kommun som geografiskt område
görs på uppdrag av Klimatsekretariatet i samarbete med klimatforskare i Uppsala.
Kostnaden är 50 000 kr. Jämte en rapport om budgeten följer även ett digitalt
verktyg ”Climate Visualizer” som kan publiceras på hemsidan och användas för att
testa olika utsläppsminskningstakter inom olika sektorer och se utfallet för budgeten.
Kostnad för tillsättande av en verksamhetsutvecklare inom ekologi/klimat uppskattas
till 650 000 kr/år.
Barnperspektivet
Att budgetera kommunens kvarvarande utsläppsutrymme utifrån klimatforskningen
bidrar positivt till livsutrymmet för kommande generationer.
Miljöperspektivet
Genom att se till att utsläppsminskningarna även bidrar positivt till fler miljömål än
endast klimatet så kan andra positiva miljöeffekter åstadkommas. Ett exempel är om
elcyklar ersätter dieseldrivna fordon så minskar även behov av buller,
energianvändning, ytanspråk, mikroplaster från däckslitage, hårdgöringsgrad och
resursförbrukning för själva tillverkningen av färdmedlet.
Uppföljning
SMHI tillhandahåller årlig kommunövergripande statistik över klimatutsläpppen
genom den nationella emissionsdatabasen. Data redovisas i dagsläget med två års
eftersläpning.

Beslutsunderlag

För mer information om klimatforskningens och andra kommuner och läns arbete
med koldioxidbudgetar se
www.CO2-budget.com samt
www.klimatsekretariatet.se
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Kommunledningskontoret

Linda Wolski
Verksamhetsutvecklare hållbarhet, mobilitet
Beslutet skickas till:
Ange mottagare för beslutsdokument här
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
4 mars 2022

Fn § 29

Dnr FN 2022/30

Motion - Samverkan läsårstider
Familjenämndens beslut

Familjenämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige avslå motionen.

Ärendebeskrivning

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

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

Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till
familjenämnden

Familjenämnden beslutar godkänna förvaltningens förslag till yttrande och skickar
detta till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Justerandes sign
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
4 mars 2022

§ 29 forts.

Beslutsunderlag

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

Tidigare behandling
Ksau § 20/2022:

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

Förslag till beslut under sammanträdet

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

Beslutsgång

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

Omröstning

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

Justerandes sign
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
4 mars 2022

§ 29 forts.
Avstår: Linda Ekelund (V).
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Biträdande skolchef Ulrika Ahrlin
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
4 mars 2022

Fn § 30

Dnr FN 2022/36

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

Familjenämnden beslutar besvara medborgarinitiativet enligt förvaltningens förslag
till yttrande.

Ärendebeskrivning

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

§ 30 forts.
Skolan är inte och ska inte vara en isolerad del av samhället. Samhällsförändringar,
lokalt och globalt används för att ge eleverna exempel att utgå från när det kommer
till utbildningen inom skolans värdegrundsuppdrag/normer och värden.
Utbildningen som utgår från läroplanens inledande delar om värdegrundsuppdraget
handlar inte om att första hand utbilda eleverna i vad som är förbjudet utan varför
något är förbjudet. Genom att ge eleverna större förståelse kring demokrati,
hållbarhet, hänsyn och jämställdhet skapar skolan ansvarstagande medborgare.
Kopplar vi medborgarinitiativet: ”Kampanj om nedskräpning är förbjudet” till
ovanstående teoretiska inledning är den viktiga frågan som skolan kan välja att arbeta
med utifrån såväl ämnesundervisning som det vidare begreppet, utbildning i normer
och värden. ”Vad händer vid nedskräpning och varför ska vi inte skräpa ner”?
Skolorna arbetar utifrån sådana frågeställningar i dag.
Att skolan minskar sitt uppdrag inom utbildning om normer och värden till att
informera om vad som är förbjudet förfelar syftet med läroplanen. Skolans
huvudsakliga uppdrag är inte att informera om förbud, skolans ska genom sin
utbildning skapa förståelse för gällande lagar och bestämmelser, i förlängningen
legitimitet för dessa och samhällsordningen.
Skolan har givetvis ordningsregler framtagna i samverkan med eleverna vad som
gäller i skolan, ”Att man inte ska skräpa ner” finns säkert på de flesta skolor och är
något eleverna är överens om utifrån trivsel, trygghet och omtanke om närmiljön.
Såväl arbetsformen för att ta fram skolans ordningsregler, i samverkan med elever,
som diskussionen om varför vi väljer denna ordningsregel i skolan är mer svaret på
hur vi ska minska nedskräpningen i samhället än anslag/kampanjer.
I medborgarinitiativet andra del ”upplysa alla barn om var man får cykla och var man
inte får cykla” kan liknade resonemang föras som tidigare gällande nedskräpning.
Initiativet i den del som rör cykling för även in andra aspekter som; Hur långt
sträcker sig skolans uppdrag? Var kommer föräldrars/vårdnadshavares ansvar
avseende fostran in? Skolan har ett gemensamt uppdrag med
föräldrar/vårdnadshavare när det kommer till frågor gällande läroplans inledande del
om utbildning i normer och värden, dock måste gränsdragningar göras vad som är
respektive parts huvudansvar. Att man når alla barn genom skolan gör det lockande
att använda skolan som arena för att kompensera bristande ansvarstagande hos andra
aktörer. Skolans kärnuppdrag behöver ibland vaktas så att eleverna får den
undervisning och utbildning som de har rätt till vilken följer av läroplanen.
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
4 mars 2022

§ 30 forts.
Medborgarinitiativet är viktigt och beaktansvärt men faller till delar utanför skolans
huvudsakliga uppdrag gällande utbildning och undervisning.
Ekonomiska konsekvenser
Barnperspektivet
Miljöperspektivet
Uppföljning

Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till
familjenämnden

Familjenämnden beslutar besvara medborgarinitiativet enligt förvaltningens förslag
till yttrande.

Beslutsunderlag

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

Tidigare behandling
Ksau § 212/2021:

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

Handläggare: Thomas Lindberg
Titel: Kommunsekreterare
E-post: thomas.lindberg@tomelilla.se
Telefon: 0417-180 00
Mobil:

Diarienummer: KS 2022/4
Datum 22 mars 2022

Anmälningsärenden den
Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar lägga redovisningen av anmälningsärenden till
handlingarna.

Ärendebeskrivning

1. Östra Skånes hjälpmedelsnämnds protokoll 2022-03-02
2. Protokoll SÖSK 8 mars
3. Årsredovisning 2021 Kommunassurans Syd Försäkrings AB

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare Thomas Lindberg 2022-03-23
Kommunledningskontoret

Thomas Lindberg
Kommunsekreterare

tomelilla.se
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se
Tomelilla kommun, Kommunledningskontoret, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla
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Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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