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§ 121

Dnr 2018/165

Yttrande - Policy för mat och måltider
Familjenämndens beslut
Policyn har på ett tydligt sätt tagit ställning för måltidens betydelse ur flera olika perspektiv;
hälsobefrämjande, socialt, ekologiskt och etiskt, utan att göra avkall på kvaliteten.
Familjenämnden ställer sig bakom policyns mål, dvs att
• matsvinnet ska minska
• alla livsmedelinköp skall vara lokalt producerade, svenska, ekologiska och etiska år
2034
• barn- och elevinflytandet och delaktigheten skall öka
Vidare anser familjenämnden att policyn tar sin utgångspunkt ur ett nyttjarperspektiv, där
särskilt barn och elevers synpunkter beaktats.
Reservation
Jan Friheden (MP), Jörgen Carlsson (S), Lise-Lotte Nilsson (S)
Sammanfattning
Vård- och omsorgsnämnden har tagit fram ett förslag till policy för mat och måltider.
Policyn är framtagen av en arbetsgrupp bestående av politiker från familjenämnden och vårdoch omsorgsnämnden, representanter från ungdomsrådet samt tjänsteperson.
Syftet med policyn är att
Bidra till en god och jämlik hälsa
Skapa en gemensam syn på matens betydelse i alla verksamheterna för att öka
attraktionskraften
Verka för att matinköpen blir mer hållbara; ekonomiskt, socialt och med hänsyn till miljön
och hälsan.
Policyn föreslås tillämpas i alla kommunala verksamheter och av de som utför
måltidsverksamhet på uppdrag av Sjöbo kommun.
Förslag till policy har remitterats från kommunstyrelsens arbetsutskott för yttrande senast
2018-08-31.
Arbetsutskottets förslag till familjenämnden
Policyn har på ett tydligt sätt tagit ställning för måltidens betydelse ur flera olika perspektiv;
hälsobefrämjande, socialt, ekologiskt och etiskt, utan att göra avkall på kvaliteten.
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Familjenämnden ställer sig bakom policyns mål, dvs att
• matsvinnet ska minska
• alla livsmedelinköp skall vara lokalt producerade, svenska, ekologiska och etiska år
2034
• barn- och elevinflytandet och delaktigheten skall öka
Vidare anser familjenämnden att policyn tar sin utgångspunkt ur ett nyttjarperspektiv, där
särskilt barn och elevers synpunkter beaktats.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2018-05-02 § 111
Arbetsutskottets beslutsförslag 2018-08-14 § 95
Förslag till beslut på sammanträdet:
Jan Friheden (MP): Yrkar på att ordet senast skall läggas till i ett av policyns mål ” alla
livsmedelsinköp skall vara lokalt producerade, svenska, ekologiska och etiska senast år
2034”, för att förtydliga att arbetet påbörjas redan nu.
Gunilla Quist Lundin (M): Yrkar på arbetsutskottets förslag.
Jörgen Carlsson (S): Instämmer i Jan Frihedens yrkande.
Beslutsgång 1
Ordföranden förklarar att han först kommer att fråga på arbetsutskottets förslag och därefter
om familjenämnden bifaller eller avslår Jan Frihedens tilläggsförslag. Ordförande finner att
familjenämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång 2
Ordföranden frågar därefter om familjenämnden bifaller eller avslår Jan Frihedens
tilläggsyrkande och finner att familjenämnden avslår densamma.
Omröstning begärs.
Familjenämnden godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för avslag till tilläggsyrkandet
Nej-röst för bifall till tilläggsyrkandet
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Omröstningsresultat
Med 6 ja-röster mot 5 nej-röster finner familjenämnden att Jan Frihedens tilläggsyrkande
avslås.
Ledamot/tjänstgörande
ersättare
Magnus Hammarskjöld
Gunilla Quist Lundin (M)
Jörgen Ny (C)
Stefan Larsson (KD)
Christin Andersson (SJP)
Jonas Nordling (L)
Jörgen Carlsson (S)
Lise-Lotte Nilsson (S)
Jan Friheden (MP)
Fredrik Jönsson (-)
Mariana Ramelius (-)
Summa

Ja-röst

Nej-röst

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5

6

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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§ 122

Dnr 2018/72

Ekonomisk uppföljning 2018
Familjenämndens beslut
Budgetuppföljning per 2018-06-30 läggs till handlingarna.
Utfallsprognos per 2018-06-30 fastställs och översänds till kommunstyrelsen.
Sammanfattning
En budgetuppföljning per 2018-06-30 och en utfallsprognos per 2018-06-30 har upprättats.
Utfallsprognosen per 2018-06-30 visar på ett underskott med 16 400 tkr som till största del
avser volymunderskott samt externa placeringskostnader. Resterande underskott finns inom
pedagogisk verksamhet inom skolskjuts men även grundskolenheter.
2018-07-24 fattades ordförandebeslut kring ett 2 %- igt sparbeting som åläggs
verksamhetscheferna. De upprättar åtgärdsplan samt konsekvensbedömning kring förslag.
Arbetsutskottets förslag till familjenämnden
Budgetuppföljning per 2018-06-30 läggs till handlingarna.
Utfallsprognos per 2018-06-30 fastställs och översänds till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Budgetuppföljning per 2018-06-30
Utfallsprognos per 2018-06-30
Arbetsutskottets beslutsförslag 2018-08-14 § 96
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 123

Dnr 2018/16

Anmälan ordförandebeslut samt beslut - Yttrande till Skolinspektionen
avseende Färsingaskolan dnr 41-2017:11080
Familjenämndens beslut
Ordförandebeslutet samt beslutet läggs till handlingarna.
Sammanfattning
Skolinspektionen har tagit emot en anmälan som rör en elev vid Färsingaskolan. I anmälan
uppges bland annat att eleven har behov av stöd, att eleven utsatts för kränkande behandling
och att eleven haft viss frånvaro. Skolinspektionens utredning gäller kränkande behandling
samt rätten till stöd och utbildning. Senast den 2018-02-02 skulle yttrandet vara
Skolinspektionen tillhanda.
Familjenämndens ordförande beslutade 2018-02-02 att översända upprättat yttrande.
Skolinspektionen har i delbeslut 2018-01-12 dnr 41-2017:11080 lämnat över anmälan till
Sjöbo kommun för utredning och eventuella åtgärder i de delar som avser lärares bemötande
på syslöjdslektionen samt trygghet och studiero. Den utredning som görs med anledning av
klagomålet och de eventuella åtgärder som vidtas skulle senast den 19 mars 2018 redovisas
till Skolinspektionen.
Familjenämnden ordförande beslutade 2018-03-20 att översända upprättat yttrande.
Skolinspektionen har i beslut 2018-04-18 begärt att Sjöbo kommun senast 2018-07-05 skall
inkomma med en skriftlig redovisning över vidtagna åtgärder avseende att motverka
kränkande behandling.
Familjenämndens ordförande beslutade 2018-06-29 att översända upprättat yttrande till
Skolinspektionen.
Skolinspektionen meddelar i uppföljningsbeslut 2018-07-23 att Sjöbo kommun vidtagit
sådana åtgärder att ärendet kan avslutas.
Arbetsutskottets förslag till familjenämnden
Ordförandebeslutet samt beslutet läggs till handlingarna.
Beslutsunderlag
Beslut – Skolinspektionen 2018-04-18 dnr 41-2017:11080
Yttrande 2018-06-27
Ordförandebeslut 2018-06-29
Uppföljningsbeslut 2018-07-23 dnr 411-2018:6073
Arbetsutskottets beslutsförslag 2018-08-14 § 97
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§ 124

Dnr 2018/173

Anmälan ordförandebeslut samt beslut - Yttrande Skolinspektionen
avseende Storkskolan dnr 41-2018:4786
Familjenämndens beslut
Ordförandebeslutet samt beslutet läggs till handlingarna.
Sammanfattning
Skolinspektionen har 2018-05-21 tagit emot en anmälan som rör en elev vid Storkskolan i
Sjöbo kommun. I anmälan anges bland annat att skolan under flera år har brustit i att
tillgodose det stödbehov som eleven har. Insatser har inte satts in tillräckligt skyndsamt och
anpassningar som har gjorts har inte varit tillräckliga.
Den utredning som gjorts i samband med klagomålet och de eventuella åtgärder som vidtagits
mot bakgrund av vad utredningen visat skulle senast 2018-06-20 redovisas skriftligen till
Skolinspektionen. Anstånd beviljades till 2018-07-06.
Familjenämndens ordförande beslutade 2018-06-28 att översända upprättat yttrande till
Skolinspektionen.
Skolinspektionen meddelar i uppföljningsbeslut 2018-07-04 att ärendet avslutas då de anser
att Sjöbo kommun utrett klagomålet samt vidtagit tillräckliga åtgärder.
Arbetsutskottets förslag till familljenämnden
Ordförandebeslutet samt beslutet läggs till handlingarna.
Beslutsunderlag
Beslut – Skolinspektionen 2018-05-22 dnr 41-2018:4786
Yttrande
Ordförandebeslut 2018-06-28
Uppföljningsbeslut 2018-07-04 dnr 411-2018:6071
Arbetsutskottets beslutsförslag 2018-08-14 § 98
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§ 125

Dnr 2017/227

Beslut - Skolinspektionen angående skolsituationen för elev vid
Emanuelskolan dnr 41-2017:10351
Familjenämndens beslut
Beslutet läggs till handlingarna.
Sammanfattning
Skolinspektionen har den 5 december 2017 tagit emot en anmälan som rör en elev vid
Emanuelskolan. I anmälan uppges bland annat att en elev inte får sina stödbehov
tillgodosedda. Skolinspektionen utredning gäller rätten till stödinsatser under läsåret 2017/18.
Skolinspektionen har begärt yttrande från kommunen senast 2018-01-22. Anstånd beviljades
till 2018-02-23.
Familjenämndens ordförande beslutade 2018-02-22 att översända upprättat yttrande till
Skolinspektionen.
Skolinspektionen meddelar i beslut 2018-04-11 att de förelägger Sjöbo kommun att vidta
åtgärder så att elevens rätt till stödinsatser tillgodoses. Dessa ska skriftligen redovisas till
Skolinspektionen senast 2018-06-11.
Familjenämndens ordförande beslutade 2018-06-08 att översända upprättat yttrande till
Skolinspektionen.
Skolinspektionen meddelar i uppföljningsbeslut 2018-06-28 att Sjöbo kommun vidtagit
sådana åtgärder att ärendet kan avslutas.
Arbetsutskottets förslag till familjenämnden
Beslutet läggs till handlingarna.
Beslutsunderlag
Uppföljningsbeslut – Skolinspektionen 2018-06-28 dnr 411-2018:5465 (41-2017:10351)
Arbetsutskottets beslutsförslag 2018-08-14 § 99

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

9

SJÖBO KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Familjenämnden

2018-08-23

§ 126

Dnr 2018/209

Tilläggsbelopp för lovskola
Familjenämndens beslut
1. Riktlinjer för tilläggsbelopp för lovskola fastställs.
2. Tilläggsbelopp för obligatorisk lovskola utbetalas för max 50 timmar/elev och
läsår för såväl fristående som kommunala huvudmän.
3. Tilläggsbelopp för obligatorisk lovskola utbetalas med 37.50 kronor/timme
som eleven deltagit. Max 1 875 kronor/elev och läsår.
Sammanfattning
Riksdagen beslutade den 7 juni 2017 om en skyldighet för kommuner - och fristående
skolhuvudmän - att erbjuda lovskola för vissa elever. Skyldigheten regleras i skollagen
kap 10 § 39:3 och började gälla den 1 augusti 2017.
Skyldigheten avser elever i årskurs 8 och 9 som riskerar att inte blir behöriga till gymnasiet.
Skyldigheten att erbjuda lovskola gäller elever som avslutat årskurs 8 och riskerar att i nästa
årskurs inte nå kunskapskraven för betyget E i ett eller flera ämnen och därmed ligger i
riskzonen för att inte bli behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan. Skyldigheten
gäller även elever som avslutat årskurs 9 utan att ha uppnått sådan behörighet.
Lovskola för åk 6 och 7 samt gymnasiet är valfri för huvudmännen att erbjuda.
Lovskola är en del av grundskolan och eleverna har rätt till skolmåltider, skolskjuts och
tillgång till elevhälsa.
Införandet av tilläggsbelopp för lovskola innebär att hemkommunen ska fastställa och lämna
tilläggsbelopp för elever vid fristående skolor som deltar i lovskola. Utifrån
likvärdighetsprincipen föreslås att även kommunala skolor ersätts med tilläggsbelopp för
lovskola.
Riktlinjer för tilläggsbelopp för lovskola har tagits fram.
Arbetsutskottets förslag till familjenämnden
Ärendet hänskjutes till familjenämndens sammanträde.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-07-08
Arbetsutskottets beslutsförslag 2018-08-14 § 100
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§ 127

Dnr 2018/221

Riktlinjer för studie- och yrkesvägledning
Familjenämndens beslut
Riktlinjer för studie- och yrkesvägledning antas.
Sammanfattning
Huvudmannens ansvar gällande studie- och yrkesvägledning regleras enligt lag och
författning. Riktlinjer för studie- och yrkesvägledning har tagits fram utifrån Skolverkets
allmänna råd.
Arbetsutskottets förslag till familjenämnden
Riktlinjer för studie- och yrkesvägledning antas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-08-10
Riktlinjer för studie- och yrkesvägledning
Arbetsutskottets beslutsförslag 2018-08-14 § 101
Beslutet skickas till
Sjöbo Utbildningscentrum
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§ 128

Dnr 2018/13

Anmälan om kränkande behandling 2018
Familjenämndens beslut
Anmälningar om kränkande behandling till huvudman läggs till handlingarna.
Sammanfattning
För familjenämndens kännedom anmäles uppgifter om kränkande behandling avseende tiden
juni-juli 2018.
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§ 129

Dnr 2018/10

Diverse skrivelser 2018
Familjenämndens beslut
Diverse skrivelser, beslut och meddelande läggs till handlingarna.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen § 81/18 – Flytt av kommunbidrag
Dnr 2018/72
Kommunfullmäktige § 57/18 – Delårsrapport 1 2018
Dnr 2018/70
Kommunfullmäktige § 58/18 – Budget 2019 och ekonomisk plan 2020-2021
Dnr 2018/23
Kommunfullmäktige § 66/18 – Svar på motion om medlemskap i Sveriges Ekokommuner
Dnr 2018/22
Kommunfullmäktige § 67/18 – Svar på motion om tillgång till egen arbetstelefon för
skolpersonal inom grundskolan
Kommunfullmäktige § 68/18 – Översyn av politisk organisation m m inför mandatperiod
2019-2022
Kommunfullmäktige § 69/18 – Vision för Sjöbo kommun
Kultur- tillväxt och fritidsutskottet § 58/18 – Folkhälsofrämjande medel 2018 – Ansökningar
Kultur- tillväxt och fritidsutskottet § 63/18 – Folkhälsofrämjande medel 2018 – Återrapport
Skolinspektionen – Beslut återkallande av godkännande avseende LAER-gymnasiet i Lund
dnr 49-2018:6689
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§ 130

Dnr 2018/11

Delegationsbeslut 2018
Familjenämndens beslut
Delegationsbeslut och protokoll läggs till handlingarna.
Sammanfattning
För familjenämndens kännedom anmäles delegationsbeslut avseende tiden juni-juli 2018.
- Delegationsbeslut pedagogisk verksamhet
- Delegationsbeslut socialtjänst
- Delegationsbeslut kultur- och fritid
- Ordförandebeslut
- Beslut

Myndighetsarbetsutskottet 2018-08-14
Arbetsutskottet 2018-08-14
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§ 131

Dnr 2018/42

Information 2018
Familjenämnden
Sammanfattning
 Annika Kharraziha informerar om ombyggnaden-meröppet av Sjöbos huvudbibliotek
 Kristina Petersson redogör för hur Malenagymnasiet efterlever undervisningstiden
utifrån Skolverkets granskningsrapport
 Kristina Peterson lämnar en rapport och analys av vuxenutbildningens och
gymnasieskolans resultat
 Diskussion kring skoltider
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