
SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Familjenämnden 2019-11-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Sessionssalen torsdagen den 21 november 2019 kl. 19:00-21:00 

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)
Kent Borgström (SD)
Lena Söderberg (SD)
Linnea Nilsson (KD)
Carl-Anders Lillås (KD)

Tjänstg. ersättare Jozefine Nybom (SD)

Övriga närvarande
Ersättare Tord Svensson (S)

Nils Tykesson (S)
Christin Andersson (SJP)
Kamilla Vidkälla (MP)
Charlotte Ramel Andersson (L)
Fredrik Hellwig (KD)
Lars Lundberg (KD)

Tjänstepersoner och 
övriga

Richard Löfgren, förvaltningschef
Jeanette Fjellström, sekreterare
Camilla Persson, socialchef
Charlotte Gillsberg, enhetschef ekonomi
Malin Nilsson, bitr skolchef
Kristin Svensson, verksamhetschef kultur och fritid
Erik Johansson, kommunrevisionen § 164
Lars Lanevi, kommunrevisionen § 164
Gert Ask, kommunrevisionen § 164
Tomas Quist Lundin, ordf kommunfullmäktige § 164
Pia Jönsson, rektor Piratenområdet § 164

Utses att justera Jörgen Carlsson och Kent Borgström

Underskrifter Sekreterare ............................................................................................................ Paragrafer  163-180
Jeanette Fjellström

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

Justerande ........................................................................................................................................................
Jörgen Carlsson Kent Borgström
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Familjenämnden 2019-11-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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

Organ Familjenämnden
Sammanträdesdatum 2019-11-21
Datum för  
anslags uppsättande 2019-11-28 Datum för 

anslags nedtagande 2019-12-20
Förvaringsplats 
för protokollet Familjeförvaltningen

Underskrift ..............................................................................................................................
Jeanette Fjellström

Beslut Rubrik Ärende  Sida

§ 163 Ändring av föredragningslista 3
§ 164 Information 2019 2019/2 4
§ 165 Utredning - Förskoleorganisation Piratenområdet 2019/267 5
§ 166 Yttrande - Motion minst två ”friår” för pedagoger 

verksamma inom Sjöbo kommun från pålagd 
utbildning från familjeförvaltning.

2019/102 6

§ 167 Yttrande - Motion hemspråksundervisning till 
självkostnadspris

2019/103 7

§ 168 Tillsynsrapport 2019 - Montessoriförskolan Tjädern 2019/257 8
§ 169 Tillsynsrapport 2019 - Änglamarks förskola 2019/258 9
§ 170 Tillsynsrapport 2019 - Villervalla förskola 2019/259 10
§ 171 Tillsynsrapport 2019 - Förskolan Attesa 2019/260 11
§ 172 Kvartalsrapport - ej verkställda beslut 2019 2019/56 12
§ 173 Sammanträdesdagar 2020 2019/261 13
§ 174 Ekonomisk uppföljning 2019 2019/76 14
§ 175 Beslut - Skolinspektionen tillsyn förskoleklass och 

grundskola i Sjöbo kommun dnr 43-2018:6865
2018/288 15

§ 176 Anmälan om kränkande behandling 2019 2019/21 16
§ 177 Delegationsbeslut 2019 2019/9 17
§ 178 Diverse skrivelser 2019 2019/8 18
§ 179 Kulturplan 2021 2019/235 19
§ 180 Fyllnadsval av ledamot till beredningsgrupp för frågor 

om förskola och grundskola
2019/294 20
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Familjenämnden 2019-11-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 163    

Ändring av föredragningslista

Familjenämndens beslut
Föredragningslistan ändras på följande sätt:

 Ärende avseende fyllnadsval till beredningsgrupp för frågor om förskola och 
grundskola läggs till som ärende 18.
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Familjenämnden 2019-11-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 164 Dnr 2019/2

Information 2019

Familjenämnden
 

Sammanfattning
 Nämnden informerades om det brev som Lars Lundberg skickat ut till alla FNs 

ledamöter, KFs ordförande och media där han anklagar Göran Fröjd för att ha 
manipulerat september månads nämndsprotokoll. Sakfrågan reddes ut och Lars 
Lundberg erkände sitt grova fel, återtog sin anklagelse och bad muntligen om ursäkt 
till alla närvarande för sin skrivelse. Lars Lundberg informerade även om att han 
skickat ett mail med en ursäkt till media där han informerade om sitt fel. Göran Fröjd 
accepterade ursäkten och frågan anses därmed för närvarande utagerad. 

 Marie Lindblad, revisor på PWC, delger rapport utifrån deras genomlysning av 
familjeförvaltningen.

 Pia Jönsson, rektor Piratenområdet, informerar om sin verksamhet.

 Richard Löfgren, förvaltningschef:

o informerar om det fortgående arbetet med omorganisationen kring 
kommungemensamt högstadium på Färsingaskolan.

o informerar om ny skolchef 
o informerar om övergång av ekonomifunktion
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Familjenämnden 2019-11-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 165 Dnr 2019/267

Utredning - Förskoleorganisation Piratenområdet

Familjenämndens beslut
Piratens förskoleområde ska även fortsättningsvis bedriva sin verksamhet med tre 
förskoleenheter.

Sammanfattning
Familjenämnden beslutade i samband med Delårsrapport 2 per 2019-08-31 (§ 135) att ge 
förvaltningen i uppdrag att utreda vilka konsekvenser det blir om Piratenområdet drar ner sin 
förskoleverksamhet från tre till två enheter. Konsekvenserna redovisas på familjenämndens 
sammanträde i november.

Familjeförvaltningens utredning visar att det funnits olikvärdiga ekonomiska förutsättningar 
för Piratens förskoleområde förhållandevis till kommunens övriga förskoleområden vad gäller 
kostnader för mathantering.

I och med att förvaltningen har möjlighet att skapa likvärdiga förutsättningar för samtliga 
förskoleenheter gällande mathållning kommer Piratenområdets förskoleområde stärka sin 
ekonomi. Sammantaget med barnprognosen gör detta att förvaltningen bedömer att 
Piratenområdet kan fortsätta bedriva tre förskoleenheter.

Arbetsutskottets förslag till familjenämnden
Piratens förskoleområde ska även fortsättningsvis bedriva sin verksamhet med tre 
förskoleenheter.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-11-08
Rektors utredning 2019-11-06
Arbetsutskottets beslutsförslag 2019-11-12 § 114

Beslutet skickas till
Familjeförvaltningen
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Familjenämnden 2019-11-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 166 Dnr 2019/102

Yttrande - Motion minst två ”friår” för pedagoger verksamma inom Sjöbo 
kommun från pålagd utbildning från familjeförvaltning.

Familjenämndens beslut
Upprättat yttrande med förslag att motionen avslås skickas till kommunfullmäktige.

Sammanfattning
Enligt inkommen motion från Kent Borgström (SD) behövs det förändringar inom den
pedagogiska verksamheten, snarare än olika satsningar på utbildningar för lärare och
pedagoger.

Kent Borgström (SD) yrkar
 Att berörd nämnd/förvaltning omgående avbryter planerna på utbildningen ”Positivt

beteendestöd i omsorg och skola” för kommunens pedagoger.
 Att berörd nämnd/förvaltning tydligt deklarerar att pedagoger verksamma inom Sjöbo

kommun får minst två ”friår” utan pålagd utbildning från förvaltning/nämnd.

Motionen har remitterats till Familjenämnden för yttrande senast 2019-07-31. Anstånd med 
yttrande har beviljats till den 2019-11-30.

Arbetsutskottets förslag till familjenämnden
Upprättat yttrande med förslag att motionen avslås skickas till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse med yttrande 2019-05-31
Motion från Kent Borgström (SD) inkommen den 7 februari 2019
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 3 april 2019 § 64
Arbetsutskottets beslutsförslag 2019-11-12 § 115

Förslag till beslut på sammanträdet
Kent Borgström (SD): Yrkar bifall till motionen.

Carl-Anders Lillås (KD) och Linnéa Nilsson (KD): Instämmer i Kent Borgströms yrkande.

Gunilla Quist Lundin (M): Yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Karin Olsson (C), Jörgen Carlsson (S), Camilla Windh (S) och Lise-Lotte Nilsson (S): 
Instämmer i Gunilla Quist Lundins yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslagen och finner att familjenämnden beslutar i enlighet med 
arbetsutskottets förslag.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Familjenämnden 2019-11-21
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§ 167 Dnr 2019/103

Yttrande - Motion hemspråksundervisning till självkostnadspris

Familjenämndens beslut
Upprättat yttrande med förslag att motionen avslås skickas till kommunfullmäktige.

Sammanfattning
Enligt motion från André av Geijerstam (SD) ska kommunen erbjuda hemspråksundervisning, 
men på grund av begränsade resurser och ansträngd ekonomi bör undervisningen bekostats av 
brukaren eller målsman.

André af Geijerstam (SD) yrkar att berörd nämnd ser över möjligheten att
hemspråksundervisningen bekostas av den som brukar den och att den fasas ut från ordinarie 
undervisningstid.

Fullmäktige har remitterat motionen till kommunstyrelsen som remitterat motionen till 
familjenämnden för yttrande senast den 31 juli 2019. Anstånd har beviljats till 2019-11-30.

Arbetsutskottets förslag till familjenämnden
Upprättat yttrande med förslag att motionen avslås skickas till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse med yttrande 2019-05-31
Motion från André af Geijerstam (SD) inkommen den 8 februari 2019
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 3 april 2019 § 65
Arbetsutskottets beslutsförslag 2019-11-12 § 116

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 168 Dnr 2019/257

Tillsynsrapport 2019 - Montessoriförskolan Tjädern

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 Montessoriförskolan Tjädern 2019-10-24 . Vid besöket 
upprättades en tillsynsrapport

Arbetsutskottets förslag till familjenämnden
Tillsynsrapporten läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tillsynsrapport 2019-11-01
Arbetsutskottets beslutsförslag 2019-11-12 § 117
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§ 169 Dnr 2019/258

Tillsynsrapport 2019 - Änglamarks 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 Änglamarks förskola 2019-10-23. Vid besöket upprättades 
en tillsynsrapport.

Arbetsutskottets förslag till familjenämnden
Tillsynsrapporten läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tillsynsrapport 2019-11-01
Arbetsutskottets beslutsförslag 2019-11-21 § 118
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§ 170 Dnr 2019/259

Tillsynsrapport 2019 - Villervalla 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 Villervalla förskola 2019-10-24. Vid besöket upprättades 
en tillsynsrapport.

Arbetsutskottets förslag till familjenämnden
Tillsynsrapporten läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tillsynsrapport 2019-11-01
Arbetsutskottets beslutsförslag 2019-11-21 § 119
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§ 171 Dnr 2019/260

Tillsynsrapport 2019 - Förskolan Attesa

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 Attesa 2019-10-22. Vid besöket upprättades en 
tillsynsrapport.

Arbetsutskottets förslag till familjenämnden
Tillsynsrapporten läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tillsynsrapport 2019-10-22
Arbetsutskottets beslutsförslag 2019-11-21 § 120
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§ 172 Dnr 2019/56

Kvartalsrapport - ej verkställda beslut 2019

Familjenämndens beslut
Statistikrapport avseende ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL för kvartal 3 2019 
överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.

Sammanfattning
Familjenämnden ska en gång per kvartal till kommunfullmäktige lämna en statistikrapport 
över gynnande beslut, som inte verkställts inom tre månader eller beslut som avbrutits och 
inte på verkställts inom tre månader.

Arbetsutskottets förslag till familjenämnden
Statistikrapport avseende ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL för kvartal 3 2019 
överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.

Beslutsunderlag
Kvartalsrapport ej verkställda beslut kv 3 2019
Arbetsutskottets beslutsförslag 2019-11-21 § 121

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 173 Dnr 2019/261

Sammanträdesdagar 2020

Familjenämndens beslut
Familjenämnden, arbetsutskottet samt myndighetsarbetsutskottet sammanträder på dagar och 
tider enligt upprättat förslag.

Sammanfattning
Förslag till sammanträdesdagar för 2020 har upprättats.

Arbetsutskottets förslag till familjenämnden
Familjenämnden, arbetsutskottet samt myndighetsarbetsutskottet sammanträder på dagar och 
tider enligt upprättat förslag.

Beslutsunderlag
Förslag till sammanträdestider 2020
Arbetsutskottets beslutsförslag 2019-11-12 § 122
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§ 174 Dnr 2019/76

Ekonomisk uppföljning 2019

Familjenämndens beslut
Budgetuppföljning per 2019-10-31 läggs till handlingarna.
Utfallsprognos per 2019-10-31 fastställs och översänds till kommunstyrelsen.

Sammanfattning
En budgetuppföljning per 2019-10-31 och en utfallsprognos per 2019-10-31 har upprättats.
Familjeförvaltningen prognosticerar ett underskott om 200 tkr. Avvikelser från föregående 
prognos finns mellan olika verksamheter. Åtgärdsplan för integrationsverksamheten är 
upprättad.

Arbetsutskottets förslag till familjenämnden
Budgetuppföljning per 2019-10-31 läggs till handlingarna.
Utfallsprognos per 2019-10-31 fastställs och översänds till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Budgetuppföljning per 2019-10-31
Utfallsprognos per 2019-10-31
Åtgärdsplan integrationsverksamheten
Arbetsutskottets beslutsförslag 2019-11-12 § 123

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 175 Dnr 2018/288

Beslut - Skolinspektionen tillsyn förskoleklass och grundskola i Sjöbo 
kommun dnr 43-2018:6865

Familjenämndens beslut
Beslutet från Skolinspektionen läggs till handlingarna.

Sammanfattning
Skolinspektionen har under hösten 2018 genomfört en tillsyn av förskoleklass och grundskola 
i Sjöbo kommun. 

Skolinspektionens tillsyn visade att Sjöbo kommun behöver utveckla det systematiska 
kvalitetsarbetet på huvudmannanivå. Huvudmannen behöver se till att det systematiska 
kvalitetsarbetet uppfyller författningarnas krav. I detta ingår att huvudmannen följer upp 
måluppfyllelsen för förskoleklassen. Huvudmannen ska sedan utifrån en analys av det som 
framkommer i uppföljningen av såväl förskoleklassen som grundskolan besluta om 
nödvändiga utvecklingsåtgärder samt planera för och genomföra dessa. Det systematiska 
kvalitetsarbetet ska dokumenteras i föreskrivna delar. 

Skolinspektionen begärde en redovisning över vilka åtgärder som vidtagits för att avhjälpa 
påtalade brister. Redovisningen skulle vara Skolinspektionen tillhanda senast 2019-09-02.

Familjenämnden beslutade 2019-08-22 § 123 att översända upprättat yttrande till 
Skolinspektionen.

Skolinspektionen meddelar i beslut 2019-10-22 att huvudmannen avhjälpt påtalade brister och 
avslutar därmed tillsynen.

Arbetsutskottets förslag till familjenämnden
Beslutet från Skolinspektionen läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
Beslut – Skolinspektionen 2019-10-22 dnr 43-2018:6865
Arbetsutskottets beslutsförslag 2019-11-12 § 124
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§ 176 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 
oktober 2019.

Beslutsunderlag
Nämndsrapport kränkande behandling oktober 2019
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§ 177 Dnr 2019/9

Delegationsbeslut 2019

Familjenämndens beslut
Delegationsbeslut och protokoll läggs till handlingarna.

Sammanfattning
För familjenämndens kännedom anmäles delegationsbeslut avseende tiden oktober 2019. 

-   Delegationsbeslut pedagogisk verksamhet

-   Delegationsbeslut socialtjänst

-   Delegationsbeslut kultur- och fritid

-   Ordförandebeslut

-   Beslut Myndighetsarbetsutskottet  2019-11-12
Arbetsutskottet 2019-11-12
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§ 178 Dnr 2019/8

Diverse skrivelser 2019

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

Sammanfattning
Kommunfullmäktige § 97/19 – Sammanträdestider 2020 

Kommunfullmäktige § 101/19 – Avsägelse från uppdrag som ersättare i familjenämnden.

Dnr 2019/57
Skolinspektionen – Beslut avseende godkännande som huvudman för fristående 
gymnasieskola vid Hvilan Gymnasium i Lund dnr 2018:11952
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§ 179 Dnr 2019/235

Kulturplan 2021

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar att ge verksamhetschef kultur och fritid i uppdrag att ta fram en 
kulturplan för Sjöbo Kommun. Arbetet påbörjas 2020-02-01 och avslutas 2021-03-01. 
Beredningsgruppen för kultur och fritid är remissinstans i ärendet och familjenämnden 
uppdateras fortlöpande om hur arbetet fortskrider.

Beredningsgruppen ska sammanträda en gång under första kvartalet 2020 under ca 
2 timmar.

Verksamhetschef för kultur och fritid är sammankallande för gruppen.

Sammanfattning
Beredningsgruppen fick i uppdrag att redovisa en handlingsplan för nämnden i november. Vid 
beredningsgruppen för kultur och fritids möte den 5 november skedde diskussioner utifrån 
familjenämndens beslut 2019-09-19 om vilken nivå kulturen i Sjöbo kommun skall erbjuda 
samt hur verksamheten kan utvecklas. Vid diskussionerna i beredningsgruppen landade man i 
att inte ta fram en handlingsplan, utan konstaterade att det saknas en kulturplan i kommunen, 
därav väcks frågan om att ta fram en sådan.

Varför en kulturplan
Kulturplanen skall vara ett redskap för både politiker och tjänstemän för att på ett strukturerat 
sätt kunna tillvarata befintliga resurser och även skapa beredskap för framtidens krav och 
stimulera till utveckling inom kulturområdet. Kulturplanen skall utgöra en grund och bas för 
den kulturverksamhet som skall bedrivas i Sjöbo kommun. Det ska finnas en tydlig 
kulturpolitisk riktning vart man vill med kulturen för alla medborgare i Sjöbo kommun. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-11-18
Familjenämndens beslut 2019-09-19 § 139                                                           
Familjenämndens beslut 2019-10-17 § 161                                                                                 

Förslag till beslut på sammanträdet
Carl-Anders Lillås (KD): Yrkar att beredningsgruppens sammanträde inte ska tidsbegränsas.

Gunilla Quist Lundin (M): Yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Karin Olsson (C) och Sven Ternov (V): Instämmer i Gunilla Quist Lundins yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslagen och finner att familjenämnden beslutar i enlighet med 
Gunilla Quist Lundins yrkande.

Beslutet skickas till
Verksamhetschef kultur och fritid
Beredningsgrupp för frågor om kultur och fritid
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§ 180 Dnr 2019/294

Fyllnadsval av ledamot till beredningsgrupp för frågor om förskola och 
grundskola

Familjenämndens beslut
Charlotte Ramel-Andersson (L) väljs som ledamot till beredningsgrupp för frågor om förskola 
och grundskola.

Sammanfattning
Upptages frågan om fyllnadsval av ledamot till beredningsgrupp för frågor om förskola och 
grundskola med anledning av ledamot som avsagt sig sitt uppdrag i familjenämnden.

Förslag till beslut på sammanträdet 
Göran Fröjd (M): Föreslår Charlotte Ramel-Andersson (L) som ledamot till beredningsgrupp 
för frågor om förskola och grundskola.
 
Beslutet skickas till
Charlotte Ramel-Andersson
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