
SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Familjenämnden 2019-05-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Sessionssalen torsdagen den 23 maj 2019 kl. 19:00-21:45 ajournering 19:40-21:00
Beslutande

Ledamöter Susan Melsen (M)
Göran Fröjd (M)
Gunilla Quist-Lundin (M)
Wiggo Wrangborg (M)
Karin Olsson (C)
Henric Sjöstrand (C)
Jörgen Carlsson (S)
Lise-Lotte Nilsson (S)
Camilla Windh (S)
Sven Ternov (V)
Lena Söderberg (SD)
Linus Nilsson (SD)
Linnea Nilsson (KD)
Carl-Anders Lillås (KD)

Tjänstg. ersättare Krister Persson (SD)
Övriga närvarande
Ersättare Tord Svensson (S)

Nils Tykesson (S)
Christin Andersson (SJP)
Jessica Hermann (L)
Fredrik Hellwig (KD)
Lars Lundberg (KD)

Tjänstepersoner och 
övriga

Richard Löfgren, förvaltningschef
Jeanette Fjellström, sekreterare
Camilla Persson, socialchef
Charlotte Gillsberg, enhetschef ekonomi
Nicke Olofsson, elevstödschef § 101
Peter Karlsson,forskare PBS § 101

Utses att justera Camilla Windh och Lena Söderberg

Underskrifter Sekreterare ............................................................................................................ Paragrafer  80-101
Jeanette Fjellström

Ordförande ........................................................................................................................................................
Susan Melsen

Justerande ........................................................................................................................................................
Camilla Windh Lena Söderberg

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Familjenämnden
Sammanträdesdatum 2019-05-23
Datum för  
anslags uppsättande 2019-05-28 Datum för 

anslags nedtagande 2019-06-19
Förvaringsplats 
för protokollet Familjeförvaltningen

Underskrift ..............................................................................................................................
Jeanette Fjellström
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Familjenämnden 2019-05-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut Rubrik Ärende  Sida

§ 80 Redovisning - Utredning grundskoleverksamheterna 2019/47 3 - 5
§ 81 Översyn av ANDTS-policy 2019/53 6
§ 82 Yttrande - SKL rekommendation om kommunernas 

gemensamma finansiering av ett mer samlat system för 
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter

2019/104 7

§ 83 Lokal timplan samt skoltider för grundskolan och 
grundsärskolan

2019/112 8

§ 84 Huvudmannens systematiska kvalitetsarbete 2019/108 9
§ 85 Etablering av familjecentral i Sjöbo kommun 2019/109 10
§ 86 Delårsrapport 1 per 2019-04-30 2019/76 11
§ 87 Delegeringsförteckning 2019-06-01 2019/122 12
§ 88 Dokumenthanterings- och gallringsplaner för 

familjenämnden
2019/88 13

§ 89 Tillsynsrapport 2019 - Brandstad förskola 2019/117 14
§ 90 Tillsynsrapport 2019 - Bombi Bitts förskola 2019/118 15
§ 91 Tillsynsrapport 2019 -Nils Månssons Förskola 2019/119 16
§ 92 Tillsynsrapport 2019 - Förskolan Nyfiken 2019/120 17
§ 93 Tillsynsrapport 2019 - Ur & Skur Storkboet 2019/121 18
§ 94 Anmälan ordförandebeslut samt beslut  - 

Kompletterande yttrande Skolinspektionen avseende 
anmälan mot Storkskolan dnr 411-2018:11913 
(41:2018:9191)

2018/311 19

§ 95 Anmälan ordförandebeslut - Yttrande Skolinspektionen 
avseende anmälan mot Färsingaskolan dnr 41-
2018:9310

2018/338 20

§ 96 Anmälan ordförandebeslut - Yttrande Inspektionen för 
vård och omsorg avseende ej verkställt beslut dnr 
8.8.1-6337/2019 

2019/100 21

§ 97 Anmälan ordförandebeslut - Yttrande avseende 
arbetsmiljöinspektione vid Vollsjö skola och förskola 
Trätofflan dnr 2019/016891  

2019/111 22

§ 98 Anmälan om kränkande behandling 2019 2019/21 23
§ 99 Diverse skrivelser 2019 2019/8 24
§ 100 Delegationsbeslut 2019 2019/9 25
§ 101 Information 2019 2019/2 26
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Familjenämnden 2019-05-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 80 Dnr 2019/47

Redovisning - Utredning grundskoleverksamheterna

Familjenämndens beslut
Färsingaskolan ska med start från höstterminen 2020 vara en högstadieskola åk 7-9. 

Övriga grundskolor ska från höstterminen 2020 vara F-6 skolor.

Familjeförvaltningen får i uppdrag att inom befintlig ekonomisk ram påbörja planeringen och 
implementeringen av ovan beslutade förändringar. 
Förvaltningen kan, om den finner det lämpligt, föreslå nämnden temporära undantag från 
ovanstående beslut för de elever som redan befinner sig i åk 7-9 på de skolor som berörs.

Förvaltningen ska kontinuerligt (varje nämndsammanträde) hålla nämnden informerad om hur 
arbetet fortskrider. Alla ekonomiska avvikelser redovisas och godkänns fortlöpande till 
nämnden.

Reservation
Jörgen Carlsson (S),  Lise-Lotte Nilsson (S), Camilla Windh (S) reserverar sig mot beslutet
Sven Ternov (V) lämnar en skriftlig reservation. (Bilaga)

Sammanfattning
Familjenämnden beslutade 2019-02-26 § 31 att ge familjeförvaltningen i uppdrag att i samråd 
med skolledare och fackförbund utreda möjligheterna att göra Färsingaskolan till en 
högstadieskola och övriga grundskolor till åk F-6 skolor. 

Bakgrund till utredningsuppdraget är framtida kompetensförsörjningsbehov av behöriga 
lärare, resurseffektivt utnyttjande av lokaler, ekonomiska effekter på skolpengen och bättre 
arbetsmiljö för pedagoger.

Familjeförvaltningens utredning presenteras vid familjenämndens sammanträde.

Arbetsutskottets förslag till familjenämnden
Färsingaskolan ska med start från höstterminen 2020 vara en högstadieskola åk 7-9. 

Övriga grundskolor ska från höstterminen 2020 vara F-6 skolor.

Familjeförvaltningen får i uppdrag att inom befintlig ekonomisk ram påbörja planeringen och 
implementeringen av ovan beslutade förändringar. Förvaltningen ska kontinuerligt (varje 
nämndsammanträde) hålla nämnden informerad om hur arbetet fortskrider.

Beslutsunderlag
Familjenämndens beslut 2019-02-26 § 31
Utredning grundskoleverksamheter 
Skrivelse från familjenämndens presidium 2019-05-13
Arbetsutskottets beslutsförslag 2019-05-14 § 60
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Familjenämnden 2019-05-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut på sammanträdet
Susan Melsen (M): Yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tilläggsyrkandet att 
förvaltningen kan, om den finner det lämpligt, föreslå nämnden temporära undantag från detta 
beslut för de elever som redan befinner sig i åk 7-9 på de skolor som berörs.
 
Jörgen Carlsson (S): Återremiss för vidare kostnadsutredning av scenario 2 och 3 i förslaget 
till strategisk lokalförsörjningsplan.

Sven Ternov (V): Bifall till Jörgen Carlssons förslag.

Göran Fröjd (M): Bifall till arbetsutskottets förslag.

Gunilla Quist Lundin (M), Karin Olsson (C): Instämmer i Göran Fröjds förslag.

Carl-Anders Lillås (KD):  Yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tilläggsyrkandet att alla 
ekonomiska avvikelser redovisas och godkänns fortlöpande till nämnden.

Lena Söderberg (SD), Linnéa Nilsson (KD): Bifall till Carl-Anders Lillås förslag.

Beslutsgång 1
Ordföranden frågar först om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner att 
familjenämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag.

Beslutsgång 2
Ordföranden förklarar att hon först kommer att fråga om nämnden bifaller arbetsutskottets 
förslag och därefter frågar hon i tur och ordning om nämnden bifaller eller avslår de 
tilläggsförslag som uppkommit.

Ordföranden finner att familjenämnden bifaller arbetsutskottets förslag.

Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår hennes tilläggsförslag och finner att 
nämnden bifaller densamma.

Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår Carl-Anders Lillås (KD) tilläggsförslag 
och finner att nämnden bifaller densamma.

Beslutet skickas till
Förvaltningschef
Verksamhetschefer
Rektorer
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    Vänsterpartiet Sjöbo

2019-05-24

Reservation i familjenämndens ärende 23/5-2019, ärende 01, utredning av 
grundskoleverksamheten.

Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet att göra Färsingeskolan till en 7-9 skola och övriga 
grundskolor till F-6 skolor.

Beslutsunderlaget finner vi synnerligen otillräckligt. Det rör sig om en enmansutredning som 
forcerats fram inom 3 månader för att belysa en ganska komplex fråga.

På ett antal punkter är beslutsunderlaget, som tillställts nämndens ledamöter, undermåligt och 
troligen uppfyller handläggningen inte kommunallagens krav på god utredningssed. Således 
hänvisas i beslutsunderlaget till att utredningen till stor del bygger på en ännu ej fastställd 
lokalförsörjningsplan, vilken nämndens ledamöter dessutom ej haft tillfälle att ta del av.

I utredningen hänvisas till en barnkonsekvensanalys som redovisas i ”bilagor”. Dessa har inte 
bifogats utredningen.

De pedagogiska konsekvenserna av beslutet avhandlas i allmänna ordalag på 6 rader. 
Lärarkårens synpunkter på förändringen redovisas inte. Det är oklart om lärarkåren 
överhuvudtaget har tillfrågats. Det finns ingen diskussion alls om påverkan på 
undervisningens kvalitet av beslutet.

De ekonomiska konsekvenserna av beslutet avhandlas på tre rader. Andemeningen är att dessa 
”inte är fullt möjliga att överskåda”, samt att ”osäkerhetsfaktorer är många”. I det aktuella, 
mycket ekonomiskt mycket ansträngda läge för familjenämnden, finner vi det djupt 
oansvarigt att fatta ett sådant beslut utan någon som helst ekonomisk kalkyl värt namnet.

I presidiets förslag till beslut framförs som argument för beslutet ett antal påståenden som inte 
baseras på kunskap utan framstår som tyckande. Således att denna förändring ”skapar bästa 
förutsättningar för att säkerställa kompetensförsörjningen”, att det är positivt ur ”socialt 
perspektiv” för eleverna och att det är mest ”ekonomiskt fördelaktigt”. 
Det finns i utredningen inget underlag som stödjer dessa påståenden.

För Vänsterpartiet

Sven Ternov
ledamot i familjenämnden
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Familjenämnden 2019-05-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 81 Dnr 2019/53

Översyn av ANDTS-policy

Familjenämndens beslut
Kommunstyrelsen föreslås anta upprättad kommunövergripande policy för alkohol, narkotika, 
dopning, tobak och spel om pengar, ANDTS.

Sammanfattning
2008-02-20 antog Kommunfullmäktige ett program för alkohol-, narkotika-, dopnings och 
tobaksarbete i Sjöbo kommun 2007-2010. Regeringen beslutade om en ny strategi i februari 
2016 gällande ANDT-politiken. Länsstyrelsen fick därefter i uppdrag att ge kommunerna stöd 
i sitt arbete kring dessa frågor. Sjöbo Kommun saknar idag en ANDTS-policy med tydliga 
målområden att arbeta efter.  

De övergripande målen i kommunens ANDTS-policy är direkt kopplade till de nationella 
målen i ANDT-strategin och gäller för samtliga nämnder. Sedan januari 2019 har även 
kommunen huvudansvar att tillhandahålla stödinsatser på individnivå för att motverka spel 
om pengar. Detta medför att kommunens policy även innefattar spel om pengar.   

Kommunen har ett övergripande ansvar att kontinuerligt arbeta med ANDTS-frågor och 
främja en god hälsoutveckling hos kommunens invånare. Policyn ska utgöra grunden för 
kommunens ANDTS – arbete och ge en samsyn kring arbetet med frågorna.
Familjenämnden har ett särskilt ansvar att följa upp arbetet och ansvarar för att policyn hålls 
aktuell och föreslår förändringar. 2021 antar regeringen en ny ANDTS strategi vilket kommer 
att kräva en revidering av policyn.

Arbetsutskottets förslag till familjenämnden
Kommunstyrelsen föreslås anta upprättad kommunövergripande policy för alkohol, narkotika, 
dopning, tobak och spel om pengar, ANDTS.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-05-07
Beslut Ksau 2019-02-06 § 31
Förslag till policy
Arbetsutskottets beslutsförslag 2019-05-14 § 61

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Familjenämnden 2019-05-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 82 Dnr 2019/104

Yttrande - SKL rekommendation om kommunernas gemensamma 
finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens 
verksamheter

Familjenämndens beslut
Följande yttrande lämnas till kommunstyrelsens arbetsutskott:
Syftet med ett samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamhet är att stödja 
kommuner i arbetet för att uppnå en jämlik, jämställd och evidensbaserad socialtjänst. 
Utgångspunkten är att bästa möjliga kunskap ska finnas tillgänglig vid varje möte mellan 
socialtjänstens personal och deras klienter. Det ska vara lätt att göra rätt och det ska finnas 
förutsättningar för lärande. För socialtjänsten i Sjöbo kommun är det viktigt att kunna ta del 
av detta system för kunskapsstyrning för att kunna hålla en hög kvalitet i verksamheten och 
att fortsätta utvecklingsarbetet. Individ- och familjeomsorgen medverkar redan idag i SKL:s 
nationella brukarundersökningar för IFO och avser att fortsätta med detta. För att detta ska 
vara möjligt även fortsättningsvis krävs att SKL:s rekommendation antas. Kommunkostnaden 
uppgår till maximalt 37 000 kr/år och bör delas mellan Familjeförvaltningen och Vård- och 
omsorgsförvaltningen.

Sammanfattning
SKL har skickat en rekommendation till samtliga kommuner om gemensam finansiering av 
ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2019-04-03 § 67 beslutat att remittera förslaget till 
familjenämnden för yttrande.

Arbetsutskottets förslag till familjenämnden
Följande yttrande lämnas till kommunstyrelsens arbetsutskott:
Syftet med ett samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamhet är att stödja 
kommuner i arbetet för att uppnå en jämlik, jämställd och evidensbaserad socialtjänst. 
Utgångspunkten är att bästa möjliga kunskap ska finnas tillgänglig vid varje möte mellan 
socialtjänstens personal och deras klienter. Det ska vara lätt att göra rätt och det ska finnas 
förutsättningar för lärande. För socialtjänsten i Sjöbo kommun är det viktigt att kunna ta del 
av detta system för kunskapsstyrning för att kunna hålla en hög kvalitet i verksamheten och 
att fortsätta utvecklingsarbetet. Individ- och familjeomsorgen medverkar redan idag i SKL:s 
nationella brukarundersökningar för IFO och avser att fortsätta med detta. För att detta ska 
vara möjligt även fortsättningsvis krävs att SKL:s rekommendation antas. Kommunkostnaden 
uppgår till maximalt 37 000 kr/år och bör delas mellan Familjeförvaltningen och Vård- och 
omsorgsförvaltningen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-05-06
Meddelande från styrelsen för Sveriges kommuner och landsting 15/2018
Följebrev till meddelandet till styrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2019-04-03 § 67
Arbetsutskottets beslutsförslag 2019-05-14 § 62

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Familjenämnden 2019-05-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 83 Dnr 2019/112

Lokal timplan samt skoltider för grundskolan och grundsärskolan

Familjenämndens beslut
Lokal timplan för grundskola och grundsärskola fastställes enligt beslutsunderlag.
Skoltider för grundskola och grundsärskola fastställes enligt beslutsunderlag.
Förskoleklassen följer lågstadiets skoltider.

Sammanfattning
Regeringen har beslutat om ändringar i den nya stadieindelade timplanen för både grundskola 
och grundsärskola. Det innebär en stegring av antal undervisningstimmar under lågstadiet, 
mellanstadiet respektive högstadiet. Med anledning av detta behöver våra skoltider justeras. 

Arbetsutskottets förslag till familjenämnden
Lokal timplan för grundskola och grundsärskola fastställes enligt beslutsunderlag.
Skoltider för grundskola och grundsärskola fastställes enligt beslutsunderlag.
Förskoleklassen följer lågstadiets skoltider.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-04-26
Beslutsunderlag - Lokal timplan för grundskola och grundsärskola samt skoltider för 
förskoleklass, grundskola och grundsärskola
Barnkonsekvensanalys gällande ändrade skoltider
Arbetsutskottets beslutsförslag 2019-05-14 § 63

Beslutet skickas till
Rektorerna
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Familjenämnden 2019-05-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 84 Dnr 2019/108

Huvudmannens systematiska kvalitetsarbete

Familjenämndens beslut
Plan för huvudmannens systematiska kvalitetsarbete för förskola, förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola och fritidshemmet antas att gälla från 2019-06-01.

Sammanfattning
Enligt Skollagen (2010:800) 4 kap. 3 § ska varje huvudman inom skolväsendet på 
huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. 
Syftet med det systematiska kvalitetsarbetet är att säkerställa verksamhetens kvalitet och 
likvärdighet med utgångspunkt i skollag, läroplan och andra skolförfattningar. 

Ett förbättringsarbete gällande berörda verksamheters systematiska kvalitetsarbete påbörjades 
våren 2018. Under läsåret 18/19 har en plan innefattande en grundläggande struktur arbetats 
fram. 

Arbetsutskottets förslag till familjenämnden
Plan för huvudmannens systematiska kvalitetsarbete för förskola, förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola och fritidshemmet antas att gälla från 2019-06-01.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-04-23
Plan för huvudmannens systematiska kvalitetsarbete – Förskola, förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola samt fritidshemmet
Arbetsutskottets beslutsförslag 2019-05-14 § 64
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Familjenämnden 2019-05-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 85 Dnr 2019/109

Etablering av familjecentral i Sjöbo kommun

Familjenämndens beslut
Familjenämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta om inrättande av Familjecentral enligt 
underlag. 

Familjenämnden föreslår att kommunfullmäktige tillför de merkostnader som drift av 
Familjecentral innebär motsvarande 770 000 kr/år.
  
Familjenämnden föreslår att kommunfullmäktige tillför de initiala merkostnader, 
365.000 kronor, som inrättande av Familjecentral innebär. 

Sammanfattning
Sjöbo kommun och Region Skåne har skrivit under en avsiktsförklaring om etablering av 
familjecentral i Sjöbo. Avsiktsförklaringen innebär att parterna; Sjöbo kommun, 
vårdcentralen, Primärvården Region Skåne och barnmorskemottagningen Region Skåne har 
till uppdrag att tillsammans utreda förutsättningarna för etablering av familjecentral i Sjöbo. 
Utredningen innehåller såväl organisatoriska som ekonomiska förutsättningar så att respektive 
politiskt organ ska kunna fatta besluta om inrättande. 

Uppskattad årlig kostnad för Familjenämnden 1 456 000 kr. Budget ram för öppen förskola 
(2019) 686 000 kr vilket ger en merkostnad motsvarande 770 000 kr. Det kan tillkomma en 
merkostnad avseende lokaler som lämnas motsvarande 210 000 kr. Denna summa är utöver 
merkostnaden på 770 000 kr avseende driften. Familjenämnden har äskat resurser 
motsvarande 500 000 inför budget 2020 avseende tjänsten som socialrådgivare till 
Familjecentral. Om äskandet beviljas minskar merkostnaden motsvarande denna summa. 

Initiala merkostnader som inrättande av familjecentral innebär uppskattas till 365 000 kr.

Arbetsutskottets förslag till familjenämnden
Familjenämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta om inrättande av Familjecentral enligt 
underlag. 

Familjenämnden föreslår att kommunfullmäktige tillför de merkostnader som drift av 
Familjecentral innebär motsvarande 770 000 kr/år.
  
Familjenämnden föreslår att kommunfullmäktige tillför de initiala merkostnader som 
inrättande av Familjecentral innebär. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-05-10
Utredning familjecentral 2019-05-10
Arbetsutskottets beslutsförslag 2019-05-14 § 65

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Familjenämnden 2019-05-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 86 Dnr 2019/76

Delårsrapport 1 per 2019-04-30

Familjenämndens beslut
Upprättad övergripande åtgärdsplan motsvarande mars och april månads uppföljning fastställs 
och översänds till kommunstyrelsen.

Delårsrapport 1 per 2019-04-30 fastställs och översänds till kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Delårsrapport per 2019-04-30 har upprättats. 
Familjenämnden prognostiserar ett underskott med 1 450 tkr.   

Övergripande åtgärdsplan motsvarande mars och april månads uppföljning har upprättats.

Arbetsutskottets förslag till familjenämnden
Upprättad övergripande åtgärdsplan motsvarande mars och april månads uppföljning fastställs 
och översänds till kommunstyrelsen.

Delårsrapport 1 per 2019-04-30 fastställs och översänds till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-05-09
Hantering av underskott 20190228
Delårsrapport 1 per 2019-04-30
Budgetuppföljning per 2019-04-30
Åtgärdsplan för mars och april 2019
Arbetsutskottets beslutsförslag 2019-05-14 § 66

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Familjenämnden 2019-05-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 87 Dnr 2019/122

Delegeringsförteckning 2019-06-01

Familjenämndens beslut
Upprättad delegeringsförteckning för familjenämndens verksamhetsområden antas att gälla 
fr o m 2019-06-01.

Förteckning över förordnade namngivna personer att fatta beslut enligt fastställd 
delegationsförteckning för sociala jouren fastställs att gälla fr o m 2019-06-01.

Sammanfattning
Årlig översyn och revidering av delegeringsförteckning för familjenämndens 
verksamhetsområden.

Delegeringsförteckning för sociala jouren syd innebärande att förordnade namngivna 
socialsekreterare anställda av Vellinge kommun för tjänstgöring vid sociala jouren ska kunna 
fatta beslut under icke kontorstid, enligt avtal och riktlinjer gällande gemensam socialjour, 
upprättades enligt beslut i nämnden att gälla fr o m 2017-10-01. Med anledning av 
personalbyte på sociala jouren syd behöver delegeringförteckningen  i den del som rör 
förordnandet revideras.

Arbetsutskottets förslag till familjenämnden
Upprättad delegeringsförteckning för familjenämndens verksamhetsområden antas att gälla 
fr o m 2019-06-01.

Förteckning över förordnade namngivna personer att fatta beslut enligt fastställd 
delegationsförteckning för sociala jouren fastställs att gälla fr o m 2019-06-01.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-05-06
Förslag till delegeringsförteckning 2019-06-01
Förslag till förordnande sociala jouren syd
Arbetsutskottets beslutsförslag 2019-05-14 § 67

Beslutet skickas till
Familjenämndens samtliga verksamheter
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Familjenämnden 2019-05-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 88 Dnr 2019/88

Dokumenthanterings- och gallringsplaner för familjenämnden

Familjenämndens beslut
Dokumenthanterings- och gallringsplan för Individ- och familjeomsorgens verksamhet antas 
att gälla fr o m 2019-06-01.

Sammanfattning
Enligt kommunens arkivreglemente ska respektive nämnd upprätta och anta en plan för 
hantering av dokument. Dokumenthanteringsplanen beskriver nämndens handlingar och 
hur dessa ska hanteras. Planen underlättar också organisering och återsökning av 
handlingar.

Dokumenthanterings- och gallringsplaner har upprättats för individ- och familjeomsorgens 
verksamhet. Planerna ses årligen över för eventuell revidering.

Arbetsutskottets förslag till familjenämnden
Dokumenthanterings- och gallringsplan för Individ- och familjeomsorgens verksamhet antas 
att gälla fr o m 2019-06-01.

Beslutsunderlag
Förslag till dokumenthanteringsplaner för individ- och familjeomsorgens verksamhet
Arbetsutskottets beslutsförslag 2019-05-14 § 68

Beslutet skickas till
Individ- och familjeomsorgen
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Familjenämnden 2019-05-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 89 Dnr 2019/117

Tillsynsrapport 2019 - Brandstad förskola

Familjenämndens beslut
Tillsynsrapporten läggs till handlingarna.

Sammanfattning
Familjenämnden är tillsynsmyndighet för de fristående förskolorna i kommunen och har 
ansvar för att verksamheten upprätthåller god kvalitet och god säkerhet för barnen.

Tillsynsbesök har genomförts hos Brandstad förskola 2019-04-11. Vid besöket upprättades en 
tillsynsrapport.

Arbetsutskottets förslag till familjenämnden
Tillsynsrapporten läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tillsynsrapport 2019 – Brandstad förskola
Arbetsutskottets beslutsförslag 2019-05-14 § 69
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Familjenämnden 2019-05-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 90 Dnr 2019/118

Tillsynsrapport 2019 - Bombi Bitts förskola

Familjenämndens beslut
Tillsynsrapporten läggs till handlingarna.

Sammanfattning
Familjenämnden är tillsynsmyndighet för de fristående förskolorna i kommunen och har 
ansvar för att verksamheten upprätthåller god kvalitet och god säkerhet för barnen.

Tillsynsbesök har genomförts hos Bombi Bitts förskola 2019-04-24. Vid besöket upprättades 
en tillsynsrapport.

Arbetsutskottets förslag till familjenämnden
Tillsynsrapporten läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tillsynsrapport 2019 – Bombi Bitts förskola 
Arbetsutskottets beslutsförslag 2019-05-14 § 70
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Familjenämnden 2019-05-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 91 Dnr 2019/119

Tillsynsrapport 2019 -Nils Månssons Förskola

Familjenämndens beslut
Tillsynsrapporten läggs till handlingarna.

Sammanfattning
Familjenämnden är tillsynsmyndighet för de fristående förskolorna i kommunen och har 
ansvar för att verksamheten upprätthåller god kvalitet och god säkerhet för barnen.

Tillsynsbesök har genomförts hos Nils Månssons förskola 2019-04-09. Vid besöket 
upprättades en tillsynsrapport.

Arbetsutskottets förslag till familjenämnden
Tillsynsrapporten läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tillsynsrapport 2019 – Nils Månssons förskola
Arbetsutskottets beslutsförslag 2019-05-14 § 71
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Familjenämnden 2019-05-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 92 Dnr 2019/120

Tillsynsrapport 2019 - Förskolan Nyfiken

Familjenämndens beslut
Tillsynsrapporten läggs till handlingarna.

Sammanfattning
Familjenämnden är tillsynsmyndighet för de fristående förskolorna i kommunen och har 
ansvar för att verksamheten upprätthåller god kvalitet och god säkerhet för barnen.

Tillsynsbesök har genomförts hos Förskolan Nyfiken 2019-05-07. Vid besöket upprättades en 
tillsynsrapport.

Arbetsutskottets förslag till familjenämnden
Tillsynsrapporten läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tillsynsrapport 2019 – Förskolan Nyfiken
Arbetsutskottets beslutsförslag 2019-05-14 § 72
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Familjenämnden 2019-05-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 93 Dnr 2019/121

Tillsynsrapport 2019 - Ur & Skur Storkboet

Familjenämndens beslut
Tillsynsrapport läggs till handlingarna.

Sammanfattning
Familjenämnden är tillsynsmyndighet för de fristående förskolorna i kommunen och har 
ansvar för att verksamheten upprätthåller god kvalitet och god säkerhet för barnen.

Tillsynsbesök har genomförts hos Förskolan I Ur och Skur Storkboet 2019-04-25. Vid 
besöket upprättades en tillsynsrapport.

Arbetsutskottets förslag till familjenämnden
Tillsynsrapporten läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tillsynsrapport 2019 – Förskolan I Ur och Skur Storkboet
Arbetsutskottets beslutsförslag 2019-05-14 § 73
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Familjenämnden 2019-05-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 94 Dnr 2018/311

Anmälan ordförandebeslut samt beslut  - Kompletterande yttrande 
Skolinspektionen avseende anmälan mot Storkskolan dnr 411-2018:11913 
(41:2018:9191)

Familjenämndens beslut
Ordförandebeslutet samt beslutet läggs till handlingarna.

Sammanfattning
Skolinspektionen har 2018-10-19 tagit emot en anmälan där det anförs bl a att Storkskolan 
inte ger anmälarens barn den garanterade undervisningstiden i flera ämnen och inte följer 
timplanen samt att skolan inte delger vårdnadshavare de pedagogiska planeringar som ligger 
till grund för undervisningen.

Skolinspektionen har till Sjöbo kommun lämnat över klagomålet för utredning och eventuella 
åtgärder. Dessa skulle senast 2019-01-01 redovisas till Skolinspektionen.

Familjenämndens ordförande beslutade 2018-12-20 att översända upprättat yttrande till 
Skolinspektionen.

2019-03-28 begärde Skolinspektionen komplettering i ärendet.

Familjenämndens ordförande beslutade 2019-04-24 att översända upprättat yttrande till 
Skolinspektionen.

Skolinspektionen meddelar i beslut 2019-04-30 att Sjöbo kommun har utrett klagomålet och 
vidtagit tillräckliga åtgärder och ärendet avslutas.

Arbetsutskottets förslag till familjenämnden
Ordförandebeslutet samt beslutet läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
Begäran om komplettering – Skolinspektionen 2019-03-28 dnr 411-2018:11913 
(41-2018:9191)
Yttrande 2019-04-23
Ordförandebeslut 2019-04-24
Beslut – Skolinspektionen 2019-04-30 dnr 411-2018:11913 (41-2018:9191)
Arbetsutskottets beslutsförslag 2019-05-14 § 74
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Familjenämnden 2019-05-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 95 Dnr 2018/338

Anmälan ordförandebeslut - Yttrande Skolinspektionen avseende anmälan 
mot Färsingaskolan dnr 41-2018:9310

Familjenämndens beslut
Ordförandebeslutet läggs till handlingarna.

Sammanfattning
Skolinspektionen har 2018-10-23 tagit emot en anmälan som rör Färsingaskolan. 
Skolinspektionens utredning gäller kränkande behandling och rätt till särskilt stöd.

Skolinspektionen har begärt yttrande från Sjöbo kommun senast 2019-01-25.

Familjenämndens ordförande beslutade 2019-01-24 att översända upprättat yttrande till 
Skolinspektionen.

Skolinspektionen meddelar i delbeslut 2018-11-28 att de lämnar över den del av anmälan som 
avser trygghet och studiero till Sjöbo kommun för utredning och åtgärder. Redovisning skulle 
lämnas till Skolinspektionen senast 2019-02-28.

Familjenämndens ordförande beslutade 2019-02-27 att översända upprättat yttrande till 
Skolinspektionen.

Skolinspektionen meddelar i beslut 2019-03-06 att de avslutar den del av ärendet som avser 
trygghet och studiero enligt delbeslut 2018-11-28 då Sjöbo kommun utrett klagomålet och 
vidtagit tillräckliga åtgärder.

Skolinspektionen har 2019-03-19 begärt kompletterande yttrande i den del som avser 
kränkande behandling och rätt till särskilt stöd.

Familjenämndens ordförande beslutade 2019-04-09 att översända kompletterande yttrande till 
Skolinspektionen.

Arbetsutskottets förslag till familjenämnden
Ordförandebeslutet läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
Begäran om komplettering – Skolinspektionen 2019-03-19 dnr 41:2018:9310
Yttrande 2019-04-09
Ordförandebeslut 2019-04-09
Arbetsutskottets beslutsförslag 2019-05-14 § 75
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Familjenämnden 2019-05-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 96 Dnr 2019/100

Anmälan ordförandebeslut - Yttrande Inspektionen för vård och omsorg 
avseende ej verkställt beslut dnr 8.8.1-6337/2019

Familjenämndens beslut
Ordförandebeslutet läggs till handlingarna.

Sammanfattning
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, överväger att ansöka om utdömande av särskild 
avgift hos förvaltningsrätten för ett ej verkställt beslut i Sjöbo kommun. (16 kap. 6 a § 
Socialtjänstlagen (2001:453).

Med anledning av detta begär IVO att kommunen senast 2019-05-06 lämnar ett yttrande samt 
handlingar för att kunna bedöma om dröjsmålet med att verkställa beslutet har varit oskäligt 
lågt.

Familjenämndens ordförande beslutade 2019-05-02 att översända upprättat yttrande till IVO.

Arbetsutskottets förslag till familjenämnden
Ordförandebeslutet läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
Begäran om yttrande – IVO 2019-03-25 dnr 8.8.1-6537/2019
Yttrande 2019-04-17
Ordförandebeslut 2019-05-02
Arbetsutskottets beslutsförslag 2019-05-14 § 76

 

21



SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Familjenämnden 2019-05-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 97 Dnr 2019/111

Anmälan ordförandebeslut - Yttrande avseende arbetsmiljöinspektionen 
vid Vollsjö skola och förskola Trätofflan dnr 2019/016891

Familjenämndens beslut
Ordförandebeslutet läggs till handlingarna.

Sammanfattning
Arbetsmiljöverket har 2019-04-10 gjort en inspektion vid Vollsjö skola och Trätofflans 
förskola i Sjöbo kommun. I inspektionsmeddelandet redovisas de brister och krav som skulle 
åtgärdas och redovisas till Arbetsmiljöverket senast 2019-05-03.

Familjenämndens ordförande beslutade 2019-05-02 att översända upprättad utredning till 
Arbetsmiljöverket.

Arbetsutskottets förslag till familjenämnden
Ordförandebeslutet läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
Inspektionsmeddelande 2019-04-12 dnr 2019/016891
Utredning 2019-04-25
Ordförandebeslut 2019-05-02
Arbetsutskottets beslutsförslag 2019-05-14 § 77
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Familjenämnden 2019-05-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 98 Dnr 2019/21

Anmälan om kränkande behandling 2019

Familjenämndens beslut
Anmälningar om kränkande behandling till huvudman läggs till handlingarna.

Sammanfattning
För familjenämndens kännedom anmäles uppgifter om kränkande behandling avseende tiden 
april 2019.

Beslutsunderlag
Nämndsrapport kränkande behandling april 2019
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Familjenämnden 2019-05-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 99 Dnr 2019/8

Diverse skrivelser 2019

Familjenämndens beslut
Diverse skrivelser, beslut och meddelande läggs till handlingarna.

Sammanfattning
Dnr 2019/83
Inspektionen för vård och omsorg IVO – Beslut angående Lex Sarah anmälan 
dnr 8.1.2-12750/2019

Kommunfullmäktige § 34/19 – Avsägelse från uppdrag som ersättare i familjenämnden

Kommunstyrelsen § 53/19 – Kommunstyrelsens möten med nämnder m m 

Dnr 2019/81
Kommunstyrelsen § 55/19 – Familjenämndens plan för intern kontroll 2019

Dnr 2019/76
Kommunstyrelsen § 59/19 – Tilläggsanslag individ- och familjeomsorgen och verksamhet för 
personer med funktionsnedsättning
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Familjenämnden 2019-05-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 100 Dnr 2019/9

Delegationsbeslut 2019

Familjenämndens beslut
Delegationsbeslut och protokoll läggs till handlingarna.

Sammanfattning
För familjenämndens kännedom anmäles delegationsbeslut avseende tiden april 2019. 

-   Delegationsbeslut pedagogisk verksamhet

-   Delegationsbeslut socialtjänst

-   Delegationsbeslut kultur- och fritid

-   Ordförandebeslut

-   Beslut Myndighetsarbetsutskottet  2019-05-14
Arbetsutskottet 2019-05-14
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Familjenämnden 2019-05-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 101 Dnr 2019/2

Information 2019

Familjenämnden
 
Sammanfattning

 Peter Karlsson presenterar arbetet med PBS Positivt Beteendestöd
 Information kring nytt skolkortssystem för gymnasieelever
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