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NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSPROTOKOLL

För Familjenämnden (2019-2022)

Sammanträdesdag: Antal närvarande ledamöter:

                 1                               2

Nr    Namn Parti Närv Ja Nej Av-
står

Ja Nej Av-
står

1     Christer Yrjas, ordf. C
2     Anders Throbäck, 2:e v ordf. S
3     Paul Lennartsson SD
4     Ewa Carnbrand, 1:e v ordf. M
5     Linda Ekelund V
6     Carina Persson L
7     Per-Olof Örnsved SD

ERSÄTTARE

Nr    Namn Parti Närv Ja Nej Av-
står

Ja Nej Av-
står

1     Sven Gunnarsson C
2 Roger Persson S
3     Kent Gustafsson SD
4     Marie Schuman M
5     Robert Buhre S
6     Janet ten Have M
7     Anna Sandegren SD

3



1 (1)

Barn och utbildning, Stöd och 
omsorg
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Carl-Henrik Andersson
Vik. sekreterare
Direkt 0417-180 14
Mobil 0709-95 80 14
carl-
henrik.andersson@tomelilla.se

Tomelilla den 18 september 2020 Dnr FN 2020/2

Familjenämnden

Tjänsteskrivelse - Dialoger och informationsärenden

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Socialchef Camilla Andersson informerar om individ- och 
familjeverksamheten.

Skolchef Johan Holmqvist informerar om utbildningsverksamheten 

Skolchef Johan Holmqvist informerar om familjecentral

Beslutsunderlag
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna

Familjenämnden centralt/övergripande

Carl-Henrik Andersson
Vik. sekreterare
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Barn och utbildning, Stöd 
och omsorg
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro 5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Ulrika Ahrlin
Biträdande skolchef
Direkt 0417-18487
Mobil 0709-958487
ulrika.ahrlin@tomelilla.se

Tomelilla den 2 september 2020 Dnr FN 2020/94

Familjenämnden

Ordförandebeslut -Busskort, avgift vid förlust

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämndens ordförande föreslår kommunfullmäktige att fastställa 
100 kr som avgift vid förlorat busskort för gymnasieelever 2021.

Ärendebeskrivning
Tomelilla Direkt hanterar förlust av busskort och menar att den tidigare 
avgiften på 30 kr inte ger något incitament för gymnasieelever att ta ansvar 
för sina busskort eller leta efter dem vid förlust. Detta innebär en 
administrativ kostnad för kommunen och förvaltningen önskar därför att 
avgiften höjs till 100 kr. 

Ekonomiska konsekvenser
Inga betydande ekonomiska konsekvenser.

Barnperspektivet
Samtidigt som det är viktigt att lära sig ta ansvar för sina värdehandlingar 
kan 100 kr upplevas som en hög avgift för några familjer.
 
Beslut
Familjenämndens ordförande föreslår kommunfullmäktige att fastställa 
100 kr som avgift vid förlorat busskort för gymnasieelever 2021.

2020-09-02

Christer Yrjas 
Ordförande i Familjenämnden
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens individ- och 
familjeutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
7 september 2020

Justerandes sign

Fnifu § 143 Dnr FN 2020/89

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i 
vård och omsorg VoO och individ- och 
familjeomsorg IFO

Familjenämndens individ- och familjeutskotts beslut
Familjenämnden beslutar anta ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
enligt handlingsid: Fn 2020.2651.

Ärendebeskrivning
Ett ledningssystem är ledningens verktyg för att leda, planera, kontrollera, 
följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. Ledningssystemet ska 
anpassas till verksamhetens inriktning och omfattning. Det ska bestå av de 
processer och rutiner som behövs i verksamheterna för att säkra 
verksamhetens kvalitet. Ledningssystemet ligger också till grund för 
förbättringar av ledningssystemets processer och rutiner. Det systematiska 
kvalitetsarbetet utgår från övergripande mål och grundläggandevärderingar i 
respektive lagstiftning och författning.

I socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) framgår att vårdgivaren eller den 
som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska ansvara för att det 
finns ett ledningssystem för verksamheten. I Tomelilla kommun är det 
familjenämnden och vård och omsorgsnämnden som ansvarar för att bedriva 
socialtjänst respektive verksamhet enligt LSS.

Vård- och omsorgsnämnden och Familjenämnden har fattat beslut om att 
Vård och omsorg (VoO) och Individ och familj (IFO) ska ha ett gemensamt 
ledningssystem. Ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete är det 
styrande dokumentet som beskriver kvalitetsarbetet samt den inriktning och 
det förhållningssätt som ska känneteckna all verksamhet som bedrivs på de 
båda nämndernas uppdrag.

Vård- och omsorgsnämnden har konkurrensutsatt cirka 50 % av 
verksamheterna hemtjänst och särskilt boende. Entreprenören ska ha ett eget 
ledningssystem men ska följa nämndens mål och riktlinjer samt i valda delar 
förvaltningens rutiner.
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens individ- och 
familjeutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
7 september 2020

Justerandes sign

§ 143 forts.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. Ledningssystemet i sig innebär inga direkta kostnader för 
nämnden.

Barnperspektivet
Ett väl fungerande ledningssystem bör vara positivt för verksamheten och 
därmed även för de barn som berörs

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

Uppföljning
I samband med de kvalitetsuppföljningar som sker ingår även 
ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar anta ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
enligt handlingsid: Fn 2020.2651.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Olof Hammar, handlingsid: 
Fn 2020.2763.  
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i vård och omsorg VoO och 
individ- och familjeomsorg IFO, handlingsid: Fn 2020.2651.  
_________

Beslutet skickas till:

Kvalitetschef Christel Nilsson

7



 

Sida 1 av 31 

 

 

Huvudrubrik 
Ledningssystem 

Underrubrik 
Systematiskt kvalitetsarbete 

Dokumentnamn 
Grunddokument 
 

Upprättad av 
Kvalitetschef 

Utgåva 
1 
 

Fastställd/godkänd av 
Socialchef 

Giltig från och med  
2019-11-12 
 

 

 

 

Ledningssystem 

för systematiskt kvalitetsarbete 

i  

Vård- och omsorg, VoO  

och  

Individ och familjeomsorg, IFO 

 

 
 

 

  

8



 

Sida 2 av 31 

 

Innehåll 
Inledning ................................................................................................................................................. 5 

Grund för förvaltningens kvalitetsarbete ........................................................................................... 5 

Syfte ........................................................................................................................................................ 6 

Tomelilla kommuns politiska organisering: ....................................................................................... 6 

Organisation Familjenämndens förvaltning: ................................................................................. 7 

Organisation Vård- och omsorgsnämndens förvaltning: ........................................................ 7 

Vision för verksamheterna ................................................................................................................... 8 

Grundläggande värderingar i verksamheterna ................................................................................ 8 

Värdegarantier....................................................................................................................................... 8 

Introduktion till Ledningssystemet ...................................................................................................... 8 

Syftet med ett Ledningssystem är att: ........................................................................................... 9 

Hur är Ledningssystemet uppbyggt? ................................................................................................. 9 

Ledningssystemets grunddokument (detta dokument) ............................................................... 9 

Policy, riktlinjer och rutiner – övergripande för hela verksamheten ........................................ 10 

Verksamhetsprocesser .................................................................................................................. 10 

Rutiner – övergripande för verksamhetsområdet ...................................................................... 10 

Lokala rutiner ................................................................................................................................... 10 

Blanketter ......................................................................................................................................... 10 

Det ska vara enkelt att göra rätt ....................................................................................................... 11 

Externa styrdokument ........................................................................................................................ 12 

Huvudsakliga lagstiftningar och författningar ............................................................................. 12 

EU-direktiv ....................................................................................................................................... 12 

Kollektivavtal:................................................................................................................................... 12 

Kommunövergripande styrdokument ............................................................................................... 12 

Planer, riktlinjer och styrdokument beslutade av verksamhets-nämnder .................................. 13 

Övriga externa styrdokument ............................................................................................................ 13 

Särskilda upplysningar om Ledningssystemet ............................................................................... 13 

Ledningens genomgång ................................................................................................................ 13 

Ledningssystemets dokumentation ............................................................................................. 14 

Roller och ansvarsfördelning i kvalitetsarbetet .............................................................................. 14 

Ledningsansvar i verksamheten ................................................................................................... 15 

Ansvar och befogenheter för ledningssystemets processer och utgivning av dokument.... 16 

Styrning av interna och externa dokument ................................................................................. 18 

Arkivering och gallring av dokument ........................................................................................ 18 

Lokala rutiner ............................................................................................................................... 18 

9



 

Sida 3 av 31 

 

Övervakning av lagstiftning ....................................................................................................... 18 

Datasäkerhet och arkivering av Ledningssystem och andra handlingar............................ 19 

Ledningsprocessen och huvudsakliga stödprocesser .............................................................. 19 

Ledningsprocessen ........................................................................................................................ 20 

Verksamhetsledning – Så styrs VoO och IFO i Tomelilla kommun .................................... 20 

Analysera ..................................................................................................................................... 20 

Planera och kommunicera ......................................................................................................... 20 

Genomföra ................................................................................................................................... 20 

Följa upp....................................................................................................................................... 21 

Förbättra ....................................................................................................................................... 21 

Stödprocess till Ledningsprocessen ............................................................................................ 22 

Ekonomi – resultatuppföljning ................................................................................................... 22 

Analysera ..................................................................................................................................... 22 

Planera ......................................................................................................................................... 22 

Godkänna..................................................................................................................................... 22 

Utföra transaktioner (intäkter och utgifter) .............................................................................. 23 

Följa upp....................................................................................................................................... 23 

Förbättra ....................................................................................................................................... 23 

Stödprocess till Ledningsprocessen ............................................................................................ 24 

HR ................................................................................................................................................. 24 

Rekrytera ...................................................................................................................................... 24 

Introducera ................................................................................................................................... 25 

Följa upp....................................................................................................................................... 25 

Utveckla ........................................................................................................................................ 25 

Avsluta .......................................................................................................................................... 25 

Stödprocess till Ledningsprocessen ............................................................................................ 26 

Egenkontroll ................................................................................................................................. 26 

Planera ......................................................................................................................................... 26 

Genomföra ................................................................................................................................... 26 

Analys/åtgärder ........................................................................................................................... 27 

Uppföljning ................................................................................................................................... 27 

Stödprocess till Ledningsprocessen ............................................................................................ 28 

Verksamhetsuppföljning och granskning. ............................................................................... 28 

Planera ......................................................................................................................................... 28 

Genomföra ................................................................................................................................... 29 

Sammanställning/analys ............................................................................................................ 29 

10



 

Sida 4 av 31 

 

Uppföljning ................................................................................................................................... 29 

Stödprocess till Ledningsprocessen ............................................................................................ 30 

Uppföljning och utvärdering ...................................................................................................... 30 

Analysera ..................................................................................................................................... 30 

Processer och Kvalitet ............................................................................................................... 30 

Verksamheten (produktivitet/effektivitet) ................................................................................. 30 

Medarbetarskap och ledarskap ................................................................................................ 31 

Relationen mellan verksamheten och ekonomin ................................................................... 31 

Förbättra ....................................................................................................................................... 31 

Följa upp....................................................................................................................................... 31 

 

  

11



 

Sida 5 av 31 

 

Inledning 
Socialstyrelsen har antagit föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete. Föreskrifterna är gemensamma för socialtjänst, hälso- och sjukvård, 

tandvård och för verksamhet enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).  

Vård- och omsorgsnämnden och Familjenämnden har fattat beslut om att Vård och omsorg (VoO) 

och Individ och familj (IFO) ska ha ett gemensamt ledningssystem. Ledningssystemet för 

systematiskt kvalitetsarbete är det styrande dokumentet som beskriver kvalitetsarbetet samt den 

inriktning och det förhållningssätt som ska känneteckna all verksamhet som bedrivs på de båda 

nämndernas uppdrag.  

Vård- och omsorgsnämnden har konkurrensutsatt cirka 50 % av verksamheterna hemtjänst och 

särskilt boende. Entreprenören ska ha ett eget ledningssystem men ska följa nämndens mål och 

riktlinjer samt i valda delar förvaltningens rutiner.  

 

Grund för förvaltningens kvalitetsarbete 
Ett ledningssystem är ledningens verktyg för att leda, planera, kontrollera, följa upp, 
utvärdera och förbättra verksamheten. Ledningssystemet ska anpassas till verksamhetens inriktning 
och omfattning. Det ska bestå av de processer och rutiner som behövs i verksamheterna för att 
säkra verksamhetens kvalitet. Ledningssystemet ligger också till grund för förbättringar av 
ledningssystemets processer och rutiner. Det systematiska kvalitetsarbetet utgår från övergripande 
mål och grundläggandevärderingar i respektive lagstiftning och författning.  
 
3 § Socialtjänstlagen (SoL) Insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. 
För utförande av uppgifterna ska det finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet.      
Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. 
 
6 § Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).  
Verksamhet enligt denna lag ska vara av god kvalitet och bedrivas i samarbete med berörda 
samhällsorgan och myndigheter. Verksamheten ska vara grundad på respekt för den enskildes 
självbestämmanderätt och integritet. Den enskilde ska i största möjliga utsträckning ges inflytande 
och medbestämmande över insatser som ges. Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och 
fortlöpande utvecklas och 
säkras. 
 
18 § Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).  
Varje kommun ska erbjuda en god hälso-och sjukvård till dem som bor i särskilda boendeformer 
och i ordinärt boende samt vistas i dagverksamhet. 
 
SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete  
I författningen definieras kvalitet på följande sätt: 
Kvalitet innebär att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheten enligt 
lagar och föreskrifter om hälso- och sjukvård, socialtjänst och stöd och service till vissa 
funktionshindrade och beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter. 
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Syfte 
Syftet med det systematiska kvalitetsarbetet är att:  

o Säkerställa att verksamhetens insatser är av god kvalitet 

o Säkra att medborgarnas behov av stöd, service, omsorg och vård tillgodoses 

o Säkerställa att verksamheten systematiskt utvecklas och förbättras. 

 

Tomelilla kommuns politiska organisering:   
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Organisation Familjenämndens verksamhet: 
 

 

 

Organisation Vård- och omsorgsnämndens verksamhet: 

   

 

Socialchef

Enhetschef IFO 
stödboende och 

missbruk

Enhetschef 

Barn, familj och 
öppenvård

Arbetsmarknadsenhet 
och vuxenutbildning

Intergrations-
samordnare 

Kvalitets- och 
utvecklingsledare

Socialchef

Omsorgschef

Myndighet och produktion

(ställföreträdande socialchef 
och Verksamhetschef HSL)

EC EC

EC EC

EC EC

EC EC

EC

Avdelningschef 
Kvalitet och 
uppföljning

Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska MAS
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Vision för Tomelilla kommun 
Tomelilla – här skapar vi förutsättningar för hög livskvalitet och njuter av Österlen! 

Tomelilla ska vara platsen för inspiration och utveckling. Här bygger vi ett hållbart samhälle för 

kommande nya generationer. 

Grundläggande värderingar i verksamheterna 
Organisationskulturen är en viktig del av kvalitetsarbetet i Tomelilla kommun. Den nationella 

värdegrunden för äldreomsorgen är styrande för VoO. För både VoO och IFO gäller också att de 

politiskt beslutade kvalitetsindikatorerna ska prägla verksamheten. Kvalitetsindikatorerna innebär 

att insatserna som utförs ska:  

o bygga på respekt för människors självbestämmande och integritet 

o utgå från en helhetssyn på människan och att de är samordnade och präglade av kontinuitet 

o vara kunskapsbaserade och effektivt utförda 

o vara tillgängliga för medborgarna 

o vara trygga och säkra  

o präglas av rättssäkerhet när det gäller myndighetsutövning.  

Medborgaren ska:  

o mötas med respekt för sin person och sin integritet 

o garanteras en enkel och lättförståelig information 

o uppleva delaktighet  

o mötas av personal som tar sig tid att lyssna aktivt, visar engagemang och inlevelseförmåga 

o vara säker på att de egna resurserna blir sedda och tillvaratagna 

o kunna påverka valet av insatser och dess utformning 

o mötas av kompetent personal 

o uppleva att det är lätt att nå företrädare för de olika verksamheterna. 

 

Värdegarantier 
Vård och omsorgsnämnden har beslutat om värdegarantier för äldre och för personer med 

funktionsnedsättning.  

 

Introduktion till Ledningssystemet 
Alla som bedriver verksamhet enligt Socialtjänstlagen, Lag om stöd och service till vissa 

funktionshindrade och/eller Hälso- och sjukvårdslagen är skyldiga att ha ett 

kvalitetsledningssystem.  I Tomelilla kommun har man bestämt att även verksamhet som bedrivs 

enligt Lag om vård av unga (LVU) och Lag om vård av missbrukare ( LVM) ska omfattas. 

Av ledningssystemet ska framgå: 

o vilka processer och rutiner som ska gäller i verksamheten 

o hur verksamheten ska arbeta med dokumentationen 

o hur verksamheten ska arbeta för att vårdskador inte ska inträffa om man utför hälso- och 

sjukvård 

o hur verksamheten ska arbeta med risk- och händelseanalyser 

o hur verksamheten ska samverka med andra vårdgivare, närstående m.m. 
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o hur verksamheten ska arbetar med egenkontroller 

o hur man i verksamheten ska hantera kvalitetsbrister 

o hur man i verksamheten ska arbeta med förbättringsåtgärder 

o hur personal i alla verksamheter medverkar i kvalitetsarbetet. 

 

Syftet med ett Ledningssystem är att: 
o säkra och utveckla kvaliteten i verksamheten 

o upptäcka eventuella brister i tid och att snabbt åtgärda dem 

o systematiskt undersöka orsaker och fundera över samband 

o mäta, följa upp och utvärdera det vi gör.  

 

Hur är Ledningssystemet uppbyggt? 

 

 

 

Ledningssystemets grunddokument (detta dokument) 

Grunddokumentet innehåller:  

o särskilda upplysningar – som t.ex. vision och värdegrund/värderingar 

o externa styrdokument – som t.ex. viktiga lagstiftningar, författningar, föreskrifter m.m. 

o beskrivning av roller 

o ledningsprocess – verksamhetsledning 

o stödprocess – ekonomi 

o stödprocess HR  

o stödprocess egenkontroll 

o stödprocess verksamhetsuppföljning och granskning 

o stödprocess för uppföljning och utvärdering 

  

Ledningssystemets 

Grunddokument

Policyer, övergripande riktlinjer och rutiner

Verksamhetsprocesser

Rutiner och metoder - generella

Lokala rutiner 

Blanketter
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Policy, riktlinjer och rutiner – övergripande för hela verksamheten 
Med policy menas ett förfarande eller tillvägagångssätt som lagts fast för hela verksamheten. Som 

exempel kan nämnas t.ex. 

o personalpolicy 

o lönepolicy 

o rökpolicy. 

 

Riktlinjer är politiskt antagna och anger ramarna för verksamhetens handling/agerande. T.ex.: 

o Riktlinjer för försörjningsstöd Familjenämnden, FN 

o Riktlinjer för sociala insatser i Vård- och omsorgsnämnden, VoN 

 
Rutiner är utarbetade av tjänstemän och beskriver ett arbets- eller tillvägagångssätt.     

 
 

Verksamhetsprocesser  
Med verksamhetsprocesser menar vi aktiviteter som repeteras och som ständigt skall förbättras 

för att skapa bättre behovstillfredsställelse och nöjdhet hos kunden/patienten.  
 

För varje process finns en ägare som ansvarar för utformningen av processen.  

 

 

Rutiner – övergripande för verksamhetsområdet 
Med rutin avses muntlig eller skriftlig styrning av en aktivitet för att uppnå ett säkert utförande. 

Rutiner tillhör alltid en process.  Exempel på rutiner kan t.ex. vara:  

o rutin för social dokumentation inom VoO 

o rutin för basal vårdhygien 

o rutin för introduktion av ny medarbetare. 

 

Lokala rutiner  

Finns övergripande rutiner ska varje verksamhet bryta ner denna och skapa sin egen lokala rutin 

utifrån den övergripande..  Exempel kan vara en rutin för hur man hanterar nycklar i verksamheten. 

Den lokala rutinen gäller endast för den specifika verksamheten.  

 

Blanketter 

Blanketter tillhör en rutin och finns också att söka direkt på intranätet.  
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Det ska vara enkelt att göra rätt 
Vi har lagt fokus på att ta fram ett material som är enkelt för medarbetaren att arbeta efter i 

vardagen. För medarbetarna som dagligen möter brukare/kunder är de beskrivna 

verksamhetsprocesserna det som är fokus. I verksamhetsprocesserna beskrivs hur vi arbetar i 

praktiken och här finns allt stödmaterial som behövs.  

 

Ledningssystemets grunddokument har varit utgångsläget vid utarbetande av alla 

verksamhetsprocesser, rutiner/metoder och blanketter.  

 

Arbetet med att med att ta fram verksamhetsprocesserna kan liknas vid att använda en tratt. Vi har 

utgått från lagstiftningar, författningar, föreskrifter och andra externa dokument som styr oss. Vi 

har även tagit hänsyn till politiska beslut och inriktningar som ska genomsyra verksamheten men 

också internt material som IFO eller VoO har tagit fram. Alltsammans har vi hällt ner i tratten.  

 

 
 

Ut ur tratten kommer så de olika verksamhetsprocesserna för IFO och VoO. En 

verksamhetsprocess som på ett enkelt sätt beskriver:  

o vad vi gör 

o hur ansvarsfördelning ser ut 

o när och hur vi utför olika moment 

o hur vi följer upp vårt arbete 

o hur vi arbetar med förbättringar både i smått och i stort. 

När vi arbetar efter de fastlagda verksamhetsprocesserna, följer policyer och riktlinjer, 

rutiner/metoder – då arbetar vi på ett sätt som ger förutsättningar för en professionell 

myndighetsutövning, ett professionellt stöd samt en god och säker omsorg/vård till 

brukare/kunder inom IFO och VoO.  
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Externa styrdokument 
Nedan beskriver vi de externa dokument som har stor påverkan på verksamheten under 

Familjenämnden och Vård- och omsorgsnämnden i Tomelilla kommun.  

Huvudsakliga lagstiftningar och författningar 
o Socialtjänstlagen, SoL och Socialtjänstförordningen 

o Hälso- och sjukvårdslagen, HSL och Hälso- och sjukvårdsförordningen 

o Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

o Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 

o Lag om vård av unga, LVU 

o Lag om vård av missbrukare, LVM 

o Kommunallagen 

o Förvaltningslagen  

o Patientskadelagen 

o Patientjournallagen 

o Lag om medicintekniska produkter 

o Lag om färdtjänst och riksfärdtjänst 

o Arbetsmiljölagen, AML 

o Arbetstidslagen, ATL 

o Lagen om anställningsskydd, LAS 

o Offentlighets- och sekretesslagen och Offentlighets- och sekretessförordningen 

o GDPR - Dataskyddslag 

o Bokföringslagen 

o SOSFS 2011:9 Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete.  

o Livsmedelslagen 

o Smittskyddslagen 

o Lag om skydd mot olyckor 

o Miljölagstiftning 

o Författningshandboken 

 

EU-direktiv  
Arbetstidsdirektivet 2003/88 

 

Kollektivavtal: 
o AB 17 

o HÖK 16 

o HÖK 17 

 

Kommunövergripande styrdokument  
o Dokumenthanteringsplan 
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Planer, riktlinjer och styrdokument beslutade av verksamhets-

nämnder  
 

Vård- och omsorgsnämnden VoN 

o Delegeringsregler  

o Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen 2017     

o Äldreomsorgsplan 2015-2020 

o Plan för LSS och personer med psykisk ohälsa 2018-2023  

o Plan för årlig uppföljning av verksamheten 

Familjenämnden, FN 

o Delegeringsregler  

o Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen 

o Plan för årlig uppföljning av verksamheten 

 

Övriga externa styrdokument 
o Samverkansavtal med Region Skåne 

o Samverkansavtal HÖS 

o Nationella direktiv som prioriteringsutredningen  

o Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer 

o Nationella vårdprogram och metoder  

o Nationella kvalitetsregister 

 

Särskilda upplysningar om Ledningssystemet 
 

Ledningens genomgång 
Ledningens genomgång är en viktig del av ledningsarbetet inom IFO och VoO. Ledningens 

genomgång genomförs 2 ggr/år och dokumenteras i särskilt protokoll.  

 

Tid för ”Ledningens genomgång av Ledningssystemet” avsätts vid ordinarie Ledningsgrupp två 

gånger per år.  

 

Ledningsgruppen ska vid detta möte: 

o gå igenom Ledningssystemets övergripande delar för att se om det finns behov av 

uppdatering eller förbättringar 

o diskutera och fatta beslut om eventuella förslag till uppdatering/förbättring från ansvariga 

för respektive process 

o fatta beslut om behov av uppdateringar/förbättringar i Ledningssystemet och ge i 

uppdrag till ansvariga att utarbeta förslag på uppdatering/förbättring samt tillhörande 

dokument.  
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Ledningssystemets dokumentation 

 

 

 

 

 

 

 

                          

  

               

 

 

 

Processkartan tydliggör sambandet mellan verksamhetens aktiviteter.  

Ledningssystemets dokumentation finns tillgängligt digitalt.  

 

 

Roller och ansvarsfördelning i kvalitetsarbetet  
För att det systematiska kvalitetsarbetet ska fungera i praktiken måste det finnas en tydlig struktur 

och en tydlig fördelning av ansvar och befogenheter. Kvalitet är ett personligt åtagande där varje 

chef och medarbetare har ett ansvar för kvaliteten i sitt eget arbete. Chefer och medarbetare på 

alla nivåer i förvaltningarna ansvarar för att ta del av det systematiska kvalitetsarbetet. 

  

Mål Intentioner Uppdraget

Stödprocesser 

Verksamhetsprocesser/Roller 

Policyer, rutiner, metoder, mallar, blanketter och lokala 

rutiner 

Ledningsprocessen / övergripande 
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Ledningsansvar i verksamheten 
 

Funktion Ansvar 

Nämnd 

 
 

Ansvarar för att det finns ett ledningssystem för det 

systematiska kvalitetsarbetet. 

Har det övergripande ansvaret för att:  

o ledningssystemet integreras med system för budget- 

och verksamhetsplanering 

o fastställa övergripande mål för det systematiska 

kvalitetsarbetet samt att kontinuerligt följa upp och 

utvärdera målen 

o ge direktiv och säkerställa att ledningssystemet för 

varje verksamhet har ändamålsenliga processer 

o ge direktiv om och säkerställa att processerna 

fungerar verksamhetsöverskridande. 

Socialchef Ansvarar för att: 

o verksamheten utförs i enlighet med nämndens 

uppdrag och den antagna budgeten.  

o verksamheten arbetar utifrån Ledningssystemet för 

systematiskt kvalitetsarbete. 

o upprätta uppdragsplaner för underställda chefer. 

 

Kvalitetschef Ansvarar för att:  

o ledningssystemet och tillhörande dokument 

regelbundet uppdateras.  

o avtals- och verksamhetsuppföljning genomförs för 

de externa utförarna.  

o verksamhetsuppföljning genomförs för den interna 

verksamheten.  

o på förvaltningsnivå sammanställa och analysera 
brukarundersökningar, kvalitetsuppföljningar, 
öppna jämförelser samt förekommande 
kvalitetsbrister.  

o utarbeta förvaltningens årliga kvalitetsberättelse. 

 

Omsorgschef Ansvara för att: 

o verksamheten utförs i enlighet med uppdragsplanen 

och antagen budget 

o verksamheten arbetar utifrån Ledningssystemet för 

systematiskt kvalitetsarbete 

o upprätta uppdragsplaner för underställda chefer  
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Funktion Ansvar 

Medicinskt ansvarig 

sjuksköterska, MAS 

Ansvarar för att:  

o genom ändamålsenliga riktlinjer och rutiner 

säkerställa att patienten får en säker och 

ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet 

o följa upp utförandet av insatser enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen.  

o  

Enhetschef IFO och VoO Ansvarar för att: 

o verksamheten utförs i enlighet med uppdragsplanen 

och antagen budget 

o verksamheten arbetar utifrån Ledningssystemet för 

systematiskt kvalitetsarbete 

o bryta ned målen till verksamhetsmål 

o förankra kvalitetsarbetet hos medarbetare 

o skapa strukturer och processer för att möjliggöra 

delaktighet i ett aktivt kvalitetsarbete 

o löpande bedöma om det finns risk för att händelser 

kan inträffa som kan medföra brister i 

verksamhetens kvalitet 

o utöva egenkontroll samt ta emot och utreda 

avvikelser och synpunkter. 

 

Medarbetare IFO och VoO Ansvarar för att 

o känna till Ledningssystemet och arbeta efter fastlagd 

verksamhetsprocess med tillhörande rutiner och 

blanketter 

o rapportera risker, avvikelser och missförhållande 

enligt gällande rutiner 

o delta i förbättringsarbetet vid kvalitetsbrister 

o delta i arbetet med uppföljning av mål och resultat.  

 

 

 

Ansvar och befogenheter för ledningssystemets processer och utgivning av 

dokument 
Den struktur som gäller för det systematiska kvalitetsarbetet gäller i synnerhet för utformning, 

uppdatering och förbättring av ledningssystemets processer, rutiner/metoder och blanketter. I 

tabellen nedan anges ägare för respektive process. Det är bara processägaren som har rätt att 

utforma en process, att utforma därtill hörande rutiner och metoder samt blanketter. Det är också 

bara ägaren som har rätt att publicera material.  
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Processer övergripande  Ägare 
 

Ledningsprocesser och tillhörande stödprocesser Socialchef 
 

Processer myndighetsutövning 
 

Ägare 

Myndighetsprocess Handläggning ärende enligt SoL 
VoO. 
 

Socialchef 

Myndighetsprocess Handläggning av ärende enligt SoL 
inom IFO Barn och unga 
 

Socialchef 

Myndighetsprocess Handläggning av ärende enligt SoL 
inom IFO Arbete och försörjning 
 

Socialchef 

Myndighetsprocess Handläggning ärenden enligt LSS. 
 

Socialchef 

Myndighetsprocess Handläggning ärenden enligt LVU. 
 

Socialchef 

Myndighetsprocess Handläggning ärenden enligt LVM. 
 

Socialchef 

Processer verkställighet VoO  
 

Ägare 

Verksamhetsprocess Dagverksamhet enligt SoL 
 

Omsorgschef 

Verksamhetsprocess Hemtjänst enligt SoL 
 

Omsorgschef 

Verksamhetsprocess Korttidsboende enligt SoL 
 

Omsorgschef 

Verksamhetsprocess Boendestöd enligt SoL 
 

Omsorgschef 

Verksamhetsprocess Särskilt boende för äldre enligt SoL 
 

Omsorgschef 

Processer verkställighet LSS   
 

Ägare 

Verksamhetsprocess Kontaktperson enligt LSS 
 

Omsorgschef 

Verksamhetsprocess Ledsagarservice enligt LSS 
 

Omsorgschef 

Verksamhetsprocess Avlösarservice enligt LSS 
 

Omsorgschef 

Verksamhetsprocess Korttidstillsyn för barn och unga 
enligt LSS 
 

Omsorgschef 

Verksamhetsprocess Daglig verksamhet enligt LSS 
 

Omsorgschef 

Verksamhetsprocess Bostad med särskild service för vuxna 
enligt LSS 
 

Omsorgschef 
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Processer Hälso- och sjukvård  

Verksamhetsprocess Hälso- och sjukvård HSL 
 

Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska 
 

Verksamhetsprocesser IFO Ägare 
 

Verksamhetsprocess Råd och stöd Socialchef 
 

Verksamhetsprocess Öppen vård Socialchef 
 

Verksamhetsprocess Personligt ombud Socialchef 
 

Verksamhetsprocess Arbetsmarknadsenhet Socialchef 
 

 

 

Styrning av interna och externa dokument 
Interna dokument som upprättas inom Ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete får bara 

utarbetas och publiceras av person med processansvar.  

Externa dokument, som tillhör en process, kan publiceras av processägare. 

 

Dokumentmallen ”Övergripande verksamhetsmall” ska användas när riktlinjer, rutiner, 

instruktioner och blanketter ska utformas. 

 

Arkivering och gallring av dokument 
Processägaren ansvarar för att dokument i ledningssystemet som inte längre är aktuella arkiveras 

på ett säkert sätt. Dokumenten kan behöva användas t.ex. vid utredning av ett klagomål eller i ett 

försäkringsärende. Dokument som inte längre är aktuella ska gallras ur arkivet efter tre (3) år. 

 

Lokala rutiner 
Lokala rutiner ska upprättas enlig ”Övergripande verksamhetsmall och utges av ansvarig chef. 

Lokala rutiner ska publiceras på intranätet. Samma regler för arkivering och gallring gäller för 

lokala rutiner som för övriga dokument. De lokala rutinerna granskas i samband med 

egenkontroll och/eller extern revision.  

 

Övervakning av lagstiftning 
Respektive processägare bevakar förändringar i gällande lagstiftningar. T.ex. via Regeringens, 
Socialstyrelsens eller IVO:s hemsidor.  
 
Förändringar på grund av ändringar i lagstiftningen aktualiseras vid ”Ledningens genomgång”. Vid 
”Ledningens genomgång” fattas också beslut om hur förändringar skall meddelas ansvariga chefer.  

Vid större och genomgripande förändringar behöver diskussion föras om ev. generella 
utbildningsinsatser vid implementering.  
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Datasäkerhet och arkivering av Ledningssystem och andra handlingar 
Allt material i Ledningssystemet ska förvaras på Tomelilla kommuns intranät, Forum.  

 

 

Ledningsprocessen och huvudsakliga stödprocesser 
Ledningsprocess – Så här styrs och leds VoO och IFO i Tomelilla. 

Vidare presenteras de huvudsakliga stödprocesserna som har till syfte att stödja ansvariga 

ledare i verksamheten. Stödprocesserna är:  

Ekonomi – Resultatuppföljning.  

HR – Från rekrytering till avslut.  

Egenkontroll – Säkerställa att beslutade processer och rutiner efterlevs. 

Granskning – Säkerställa en god leverans av insatser till kund/brukare.  

Uppföljning och utvärdering – Generellt säkerställa en god kvalitet till kund/brukare.  

 

Tomelilla kommun tillämpar ”Tillitsbaserad styrning” i verksamheten 

Syftet är att ta vara på kundernas och medarbetarnas kompetens och engagemang samtidigt som 

kontrollen minskar. Verksamhetens tre hörnstenar ser vi i nedanstående modell.  

Men, kolliderar inte Ledningssystem för systematisk kvalitetsledning 

och ”Tillitsbaserad styrning”? 

Nej, för att kunna arbeta tillitsbaserat är ett tydligt Ledningssystem 

en av grundförutsättningarna. För att medarbetaren ska vara trygg i 

sin roll behöver de veta vilket ansvar och vilka befogenheter de har 

och vad som förväntas av dem. När den grunden finns är det 

betydligt lättare för medarbetaren att vara kreativ och utforma 

insatsernas utförande tillsammans med kunden.  

En av hörnstenarna är Organisation och arbetssätt en annan är Styrning och det är precis det som 

beskrivs i Ledningssystemet.  

 

 

 

 

Organisatio
n och 

arbetssätt

Styrning

Kultur och 
ledarskap
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Ledningsprocessen 

Verksamhetsledning – Så styrs VoO och IFO i Tomelilla kommun 

 

Mål: Leverans av vård- och omsorgstjänster och sociala tjänster med god kvalitet och 

inom gällande budgetramar.  

Vem: Samtliga chefer i ledande befattningar. 

 

Analysera 
Analys av föregående verksamhetsårs mål och ekonomiska resultat. 

Analys av föregående års kundnöjdhet (såväl internt som externt) och medarbetarnöjdhet.  

Omvärldsanalys och konsekvensbeskrivningar av t.ex. förändringar i lagstiftning.  

Planera och kommunicera 
Ledningsgruppen skapar målmedvetenhet genom att formulera övergripande mål utifrån nuläget 

och aktuella händelser. Ledningsgrupper definierar budskap och bestämmer sig för aktiviteter på 

kort eller lång sikt. T.ex. särskilda utvecklingsinsatser, fortbildningsinsatser m.m.  

Socialchef beslutar vad som skall kommuniceras ut till enhetschefer och berörda medarbetare. Om 

behov finns tar socialchef initiativ till utformning av ett kommunikationspaket avsett för 

verksamhetens chefer.  

Genomföra 
Socialchef ansvarar för att verksamhetsplan på en övergripande nivå upprättas.  

Respektive enhetschef bryter ner de övergripande målen till verksamhetsplaner för respektive 

verksamhet. Enhetschefen engagerar alla medarbetare att leva upp till vision, värdegrund, mål och 

arbetar utifrån den upprättade verksamhetsplanen.  

Analysera

Planera och 
kommunicera

Genomföra

Följa upp

Förbättra
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Följa upp  
Verksamhetsplanerna följs upp månadsvis i ”grupper” där enhetschefer, stödfunktioner samt 

socialchef eller omsorgschef deltar.   

Ekonomisk uppföljning – se Ekonomi.  

Händelser av mer akut karaktär som t.ex. förändringar i lagstiftningen eller kvalitetsbrister 

behandlas löpande i ledningsgruppen. Ledningsgruppen kan besluta om olika åtgärder för att 

kommunicera ändringarna i organisationen eller upprätta åtgärdsplaner för att komma tillrätta 

med förekommande brister.  

En gång varje halvår gör ledningsgruppen en större genomgång av ledningssystemet och då är 

följande punkter med på agendan:  

o utvärdering av ledningssystemet i sin helhet och förändringar i organisationen som kan 

påverka ledningssystemets beskrivningar 

o utvärdering av beskrivna processer 

o utvärdering av strategiska roller 

o utvärdering av policyer, metoder, rutiner och blanketter 

o uppföljning av leverantörsprestationer 

o uppföljning av kvalitetsbrister (klagomål, avvikelser, Lex Sarah och Lex Maria) genom 

statistik 

o förändrad lagstiftning och eventuella behov av åtgärder 

o rapport från genomförd egenkontroll, interna revisioner och eventuella tillsynsrapporter 

från t.ex. IVO eller AMV  

o förbättringsstatus i organisationen 

o bedömning av ledningssystemets tillräcklighet, lämplighet och verkan 

o rekommendationer till förbättringar.  

 

Förbättra 

Föreslagna och beslutade förbättringar förs upp i en särskild handlingsplan där både ansvar 

som tidplan beskrivs.  

 

Referenser 

Mall Verksamhetsplan 

Årshjul 
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Stödprocess till Ledningsprocessen 

Ekonomi – resultatuppföljning  
 

Mål: Ekonomisk stabilitet i verksamheten. 

Vad:  Planera, genomföra och följa upp ekonomi i verksamheten.   

Vem: Alla chefer i ledande befattning.  

  

 

  

Analysera 
Budgetinstruktioner lämnas till samtliga chefer med budgetansvar från ekonomiavdelningen.  

Ansvariga chefer analyserar föregående års resultat och gör en bedömning av kommande års 

behov och utmaningar.  

Socialchef fattar beslut om det interna budgetarbete och tidplan för arbetet skickas ut till 

ansvariga chefer.  

Planera  
Chefer med budgetansvar arbetar fram en budget tillsammans med sin överordnade chef och 

verksamhetscontroller.    

Godkänna 
Socialchef fattar beslut om budgeten.  

Analysera

Planera

GodkännaUtföra

Följa upp

Förbättra
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Utföra transaktioner (intäkter och utgifter) 
Chef med budgetansvar ansvarar för alla transaktioner för verksamheten. 

Chef med underställd personal delegerar till administratör/samordnare att hantera löner och 

ersättningar.  

Följa upp  
Chefer med budgetansvar stämmer månatligen av utfallet och upprättade verksamhetsplan i 

samarbete med sin övergripande chef och verksamhetscontroller.  Vid differenser mellan 

beräknat och faktiskt utfall görs en analys och handlingsplan upprättas.  

Förbättra 
Förbättringar dokumenteras i handlingsplan.  

 

 

 

  

Referenser 

Budget 

Budgetinstruktioner 

Årshjul 
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Stödprocess till Ledningsprocessen 

HR  
 

Mål: Rekrytera och utveckla samt behålla duktiga och motiverade medarbetare.    

Vad: Befintliga och nya medarbetare. 

Vem: Alla chefer med personalansvar samt ”Enheten för rekrytering och bemanning” 

 

 

 

Rekrytera 
Rekrytering föranleds av nyinrättad befattning eller av att vakanser uppstår.  

Rekryterande chef tar fram en kravprofil för aktuell rekrytering. Rekryteringen sker genom 

”Enheten för ”Rekrytering och bemanning” i kommunen.  

”Enheten för rekrytering och bemanning” ansvarar för att göra ett urval av kandidater för intervju.  

Ansvarig enhetschef deltar vi intervjuer som vanligtvis genomförs med minst två kandidater. 

Beroende av vilken typ av tjänst rekryteringen gäller kan medarbetare och/eller facklig organisation 

delta vid intervjun.  

”Enheten för rekrytering och bemanning” ansvarar för att minst två referenser tas för intervjuade 

kandidater. Utdrag från Polisens belastningsregister krävs för anställning.  

Rekrytera

Introducera

Följa upp

Utveckla

Avsluta
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Rekryterande chef fattar beslut om anställning med stöd av ”Enheten för rekrytering och 

bemanning”. Fadder/mentor utses i verksamheten som är ett stöd under den första 

anställningstiden. 

Anställningsavtal tecknas enligt gemensam mall för Tomelilla kommun. I samband med 

undertecknande av anställningsavtal ska viktiga dokument gås igenom och undertecknas av den 

nyanställde. De aktuella dokumenten är:  

o sekretess och tystnadsplikt 

o information om rapporteringsskyldighet t.ex. Lex Sarah 

 

Introducera 
Rekryterande chef överlämnar ett Introduktionskompendium till den nya medarbetaren att läsa 

igenom samt en checklista för introduktionen. Rekryterande chef bär ansvar för att alla medarbetare 

har fått genomgång av alla delar i checklistan.  

Rekryterande chef introducerar ny personal enligt Tomelilla kommuns gemensamma beskrivning. 

I introduktionen ingår genomgång i Ledningssystemet för VoO och IFO.  Därefter skall ny 

medarbetare erbjudas bredvidgång. Längden på bredvidgång beslutas individuellt.   

Följa upp 
Utvecklingssamtal och lönesamtal genomförs en gång per år. Under utvecklingssamtalet diskuteras 

medarbetarens färdigheter/prestationer utifrån uppställda krav och underlag för 

utvecklingssamtalet. Vidare diskuteras behov av kompetensutveckling såväl individuellt som 

generellt.  

Medarbetarundersökning genomförs årligen för att skapa underlag för verksamhetsförbättringar.  

Utveckla 
Genomföra kompetensutveckling såväl individuellt som generellt. Framtagande av både 

individuella och gemensam kompetensutvecklingsplan. 

Avsluta 
Medarbetare vars anställning avslutas genomgår ett avslutningssamtal enligt fastställt underlag. 

Intyg skrivs efter avslutad anställning. Betyg skrivs till medarbetare med en anställning om minst 

12 månader.  

Referenser 

Underlag för Utvecklings- och lönesamtal 

Mallar för kompetensutvecklingsplan 

Mall för tjänstgöringsintyg 

Mall för betyg 

Årshjul 
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Stödprocess till Ledningsprocessen 

Egenkontroll  
 

Mål: Kartlägga överensstämmelse med beslutade processer och gällande rutiner.  

Vad: Verksamhetens egen kontroll av att de följer gällande verksamhetsprocesser och 

använder tillhörande dokument på ett korrekt sätt.  

 

Planera 
Egenkontroll ska genomförs årligen enligt upprättad plan och årshjulet. 

Innehåll vid egenkontroll kan vara:  

o tillämplig lagstiftning, författningar, interna och externa krav och rutiner 

o verksamhetens ledningssystem och gällande processer 

o efterlevnad av befintliga rutiner och användning av beslutade blanketter. 

 

Egenkontroll initieras av socialchef. Ledningsgruppen lägger en plan för det kommande 

verksamhetsåret. Samtidigt beslutar Ledningsgruppen om utformningen av underlag för 

egenkontrollen.   Ledningsgruppen kan bestämma att egenkontrollen, förutom kontroll av de egna 

processerna, ska ha ett särskilt tema. Temat kan vara kopplat till ny lagstiftning, områden med 

aktuellt fokus m.m.  

Genomföra 
Enhetschefen ansvarar för att genomföra egenkontroller utifrån upprättad plan och årshjulet.  

Planera

GenomföraAnalys/åtgärd

Uppföljning
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Analys/åtgärder 
Enhetschefen ska sammanställa och analysera resultatet från egenkontrollen i den egna 

verksamheten och upprätta en handlingsplan.  

Uppföljning   
Resultatet av förbättringsåtgärderna följs upp av socialchefen vid regelbundna träffar med 

enhetschefen samt utvärderas vid nästkommande egenkontroll. I de fall avvikelserna är mycket 

omfattande kan uppföljning göras vid annat tillfälle.  

 

Referenser 

Planering för egenkontroll 

Underlag för egenkontroll 

Handlingsplan för förbättringsåtgärder 

Årshjul 
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Stödprocess till Ledningsprocessen 

Verksamhetsuppföljning och granskning.  
 

Mål: Kartlägga överensstämmelse mellan undertecknat entreprenadavtal eller uppdrag 

för verksamheten och gällande Ledningssystem.  

Vad: Verksamhetsgranskning efter särskilt utformad mall.   

 

 

 

Planera 
Granskningarna ska genomförs årligen. enligt upprättad plan och aktuellt årshjul.  

Innehåll vid granskningen kan vara frågor som berör:  

o efterlevnad av gällande entreprenadavtal, andra avtal eller gällande uppdrag  

o efterlevnad av ev. politiska beslut som påverkar verksamheten 

o efterlevnad av verksamhetens ledningssystem och gällande processer 

o efterlevnad av befintliga rutiner och användning av beslutade blanketter 

o dåligt resultat vid kundundersökningar, förekommande kvalitetsbrister 

o fysisk utformning av och skötsel av verksamheten.  

 

Verksamhetsgranskning initieras av socialchef. Ledningsgruppen lägger en plan för det kommande 

verksamhetsåret. Under en 3-årsperiod ska samtliga verksamheter ha granskats. Kvalitetschef i 

samarbete med Medicinskt ansvarig sjuksköterska tar fram ett förslag på granskningsunderlag som 

Ledningsgruppen fattar beslut om. Ledningsgruppen kan bestämma att granskningen till viss del 

ska ha ett särskilt tema.  

Planera

Genomföra

Sammanställa 
och analysera

Förbättra

Följa upp 
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Genomföra 
Kvalitetschef och medicinskt ansvarig sjuksköterska genomför granskningarna utifrån nämndens 

beslutade plan och avtalsunderlaget. Inför granskningen har underlaget sänts ut till den berörda 

verksamheten. Vid behov eller på förekommen anledning kan en granskning genomföras utanför 

tidplanen eller med korrigerat granskningsunderlag.  

Vid granskningen ställer granskarna frågorna i underlaget och noterar verksamhetens svar. Av 

underlaget framgår vilka frågor där stickprovskontroller ska göras av granskarna.  

Sammanställning/analys 
Efter genomförd verksamhetsgranskning görs en sammanställning av informationen och en 

sammanfattande bedömning. Kvalitetschef och MAS analyserar resultatet och bedömer 

eventuella brister mellan avtal/uppdrag och granskningsresultatet. Materialet sänds ut till den 

granskade verksamheten för sakgranskning/godkännande.  

Förbättringsåtgärder 
Ansvarig chef för verksamheten upprättar en handlingsplan med lämpliga åtgärder och genomför 

dessa. Kvalitetschef och Medicinskt ansvarig sjuksköterska kan ge råd och stöd i det arbetet.  

Uppföljning   
Resultatet av förbättringsåtgärderna följs upp av Kvalitetschef och MAS i verksamhet som drivs 

av extern utförare. Socialchefen följer upp förbättringsåtgärderna i den egna verksamheten.  

 

Referenser 

Planering för verksamhetsgranskning 

Underlag för verksamhetsgranskning 

Handlingsplan för förbättringsåtgärder 

Årshjul 
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Stödprocess till Ledningsprocessen 

Uppföljning och utvärdering 
 

Mål: Följa upp och utvärdera verksamhetens kvalitet i syfte att arbeta med ständiga 

förbättringar. 

Vad: Definiera kritiska egenskaper/delar i processerna.  

Vem: Samtliga chefer och medarbetare. 

 

Analysera  

Processer och Kvalitet 

Analyser görs av: 

o material från Ledningens genomgång (t.ex. kvalitetsbrister) 

o resultat av genomförda egenkontroller 

o resultat av genomförda verksamhetsgranskningar  

o sammanställning av avvikelser samt Lex Sarah och Lex Maria rapporter 

o sammanställning av klagomål från boende, närstående, uppdragsgivare eller annan 

o resultat från externa granskningar som t.ex. från IVO eller AMV 

o resultat från genomförd Internkontroll.  

 

Verksamheten (produktivitet/effektivitet) 

Analyser görs av:  

o verksamhetens kunder 

o verksamhetens bemanning, t.ex. årsarbetare/plats i vårdboende eller annat särskilt boende 

Analysera

Förbättra

Följa upp
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o inlämnade verksamhets- och kvalitetsberättelser samt patientsäkerhetsberättelse 

o verksamhetens resultat vad gäller uppsatta mål, t.ex. att utredningar som rör barn 

genomförs inom 4 månader 

o resultat av uppföljning av externa placeringar.  

 

Medarbetarskap och ledarskap 

Analyser görs av:  

o verksamhetens riskbedömningar 

o verksamhetens psykosociala arbetsmiljö 

o hot och våld i verksamheten 

o medarbetarnöjdhet som årligen mäts genom enkät 

o andel anställda med adekvat utbildning 

o sjukfrånvaron och med fokus på korttidsfrånvaron 

o personalomsättningen.  

 

Relationen mellan verksamheten och ekonomin 

Analyser görs av den ekonomiska uppföljningen samt ställa den i relation till gjorda analyser.  

Förbättra 
Utarbeta handlingsplan för adekvata förbättringsåtgärder.  

Följa upp 
Följa upp att vidtagna åtgärder fått avsedd effekt. 

 

 

 

Referenser 

Sammanställning av Lex Sarah rapporter 

Sammanställning av Lex Maria rapporter 

Sammanställning över klagomål 

Månatlig ekonomirapport 

Resultat av genomförd egenkontroll 

Resultat av genomförd verksamhetsgranskning 

Resultat av genomförd Internkontroll  

Statistik från personal- och/eller lönesystem. 

Årshjul 
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens individ- och 
familjeutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
7 september 2020

Justerandes sign

Fnifu § 144 Dnr FN 2020/72

Uppföljning intern kontroll Familjenämnden 2020

Familjenämndens individ- och familjeutskotts beslut
Familjenämnden beslutar lägga uppföljning av intern kontroll tertial 2 2020 
till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Denna rapport innehåller nämndens sammanfattande bedömning av 
uppföljningen av internkontrollplanen samt dokumentation av 
internkontrollplanens samtliga punkter, både direktåtgärder och 
granskningar. 

Individ och familj 
Arbetet med internkontroll visar sig redan vid andra tertialen ha kraftigt 
minimerat riskområden för individ och familj. Inga direktåtgärder har 
behövts. Rutinen för skyddsbedömning har följts i de aktualiserade ärende 
där det finns risker för våld i nära relationer. Alla 44 barnutredningar i 
perioden har en utredningstid på i genomsnitt 70 dagar, lite mer än drygt 2 
månader vilket är ett mycket positivt resultat. Placeringar har avslutats och 
ersatts med hemmaplanslösningar med initialt extern öppenvård. Succesivt 
ska hemmaplanslösningar och insatser utföras av kommunens egna 
nätverksteam från båda nämnderna. Försörjningsstödet har minskat överlag 
jämfört med förra året trots en viss ökning av ekonomiskt stöd vid 
arbetslöshet. 

Barn- och utbildningsverksamheten
Kartläggning av processen kring ensamarbete på förskola/fritidshem och 
övergångar mellan skolformer samt åk 3-4 har påbörjats genom 
verksamhetsdialoger med samtliga rektorer och redovisas vid nästa tillfälle. 
En utredning har gjorts kring tilläggsbeloppens användning vilken visat 
behov av nya rutiner. Rutiner och riktlinjer för skolpliktsbevakningen har 
implementerats, vilket har lett till att vi tidigare på terminen hittar barn som 
inte är i skolan. 
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens individ- och 
familjeutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
7 september 2020

Justerandes sign

§ 144 forts.

Granskning av hanteringen av nationella prov kommer inte att kunna 
genomföras i år då dessa är inställda på grund av Covid-19 situationen. 
Kartläggningen av processen kring volymberäkningar (barn- och elevantal) 
skjuts framåt i enlighet med beslut om att budgetprocessen försenats.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit att uppföljningen ger några ekonomiska 
konsekvenser.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att uppföljningen påverkar barn. 

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att uppföljningen påverkar miljön.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar lägga uppföljning av intern kontroll tertial 2 2020 
till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Anna Silver, handlingsid: Fn 2020.2753.
Uppföljning Internkontroll  IFO och BoU, handlingsid: Fn 2020.2719.
_________

Beslutet skickas till:

Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Socialchef Camilla Andersson
Skolchef Johan Holmqvist
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens utbildningsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
10 september 2020

Justerandes sign

Fnuu § 27 Dnr FN 2020/72

Uppföljning intern kontroll Familjenämnden 2020

Familjenämndens utbildningsutskotts beslut
Familjenämnden beslutar lägga uppföljning av intern kontroll tertial 2 2020 
till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Denna rapport innehåller nämndens sammanfattande bedömning av 
uppföljningen av internkontrollplanen samt dokumentation av 
internkontrollplanens samtliga punkter, både direktåtgärder och 
granskningar. 

Individ och familj 
Arbetet med internkontroll visar sig redan vid andra tertialen ha kraftigt 
minimerat riskområden för individ och familj. Inga direktåtgärder har 
behövts. Rutinen för skyddsbedömning har följts i de aktualiserade ärende 
där det finns risker för våld i nära relationer. Alla 44 barnutredningar i 
perioden har en utredningstid på i genomsnitt 70 dagar, lite mer än drygt 2 
månader vilket är ett mycket positivt resultat. Placeringar har avslutats och 
ersatts med hemmaplanslösningar med initialt extern öppenvård. Succesivt 
ska hemmaplanslösningar och insatser utföras av kommunens egna 
nätverksteam från båda nämnderna. Försörjningsstödet har minskat överlag 
jämfört med förra året trots en viss ökning av ekonomiskt stöd vid 
arbetslöshet. 

Barn- och utbildningsverksamheten
Kartläggning av processen kring ensamarbete på förskola/fritidshem och 
övergångar mellan skolformer samt åk 3-4 har påbörjats genom 
verksamhetsdialoger med samtliga rektorer och redovisas vid nästa tillfälle. 
En utredning har gjorts kring tilläggsbeloppens användning vilken visat 
behov av nya rutiner. Rutiner och riktlinjer för skolpliktsbevakningen har 
implementerats, vilket har lett till att vi tidigare på terminen hittar barn som 
inte är i skolan. 
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens utbildningsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
10 september 2020

Justerandes sign

§ 27 forts.

Granskning av hanteringen av nationella prov kommer inte att kunna 
genomföras i år då dessa är inställda på grund av Covid-19 situationen. 
Kartläggningen av processen kring volymberäkningar (barn- och elevantal) 
skjuts framåt i enlighet med beslut om att budgetprocessen försenats.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit att uppföljningen ger några ekonomiska 
konsekvenser.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att uppföljningen påverkar barn. 

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att uppföljningen påverkar miljön.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar lägga uppföljning av intern kontroll tertial 2 2020 
till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Anna Silver, handlingsid: Fn 2020.2753.
Uppföljning Internkontroll  IFO och BoU, handlingsid: Fn 2020.2719.
Rapport avseende tilläggsbelopp 2019, handlingsid: Fn 2020.2754.
_________

Beslutet skickas till:

Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Socialchef Camilla Andersson
Skolchef Johan Holmqvist
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Uppföljning internkontrollplan tertial 2, 2020– Familjenämnden
Denna rapport innehåller nämndens sammanfattande bedömning av uppföljningen av internkontrollplanen samt dokumentation av internkontrollplanens samtliga 
punkter, både direktåtgärder och granskningar.

Sammanfattning

Individ och familj 
Arbetet med internkontroll visar sig redan vid andra tertialen ha kraftigt minimerat riskområden för individ och familj. Inga direktåtgärder har 
behövts. Rutinen för skyddsbedömning har följts i de aktualiserade ärende där det finns risker för våld i nära relationer. Alla 44 barnutredningar i 
perioden har en utredningstid på i genomsnitt 70 dagar, lite mer än drygt 2 månader vilket är ett mycket positivt resultat. Placeringar har avslutats och 
ersatts med hemmaplanslösningar med initialt extern öppenvård. Succesivt ska hemmaplanslösningar och insatser utföras av kommunens egna 
nätverksteam från båda nämnderna. Försörjningsstödet har minskat överlag jämfört med förra året trots en viss ökning av ekonomiskt stöd vid 
arbetslöshet. 

Barn- och utbildningsverksamheten
Kartläggning av processen kring ensamarbete på förskola/fritidshem och övergångar mellan skolformer samt åk 3-4 har påbörjats genom 
verksamhetsdialoger med samtliga rektorer och redovisas vid nästa tillfälle. En utredning har gjorts kring tilläggsbeloppens användning vilken visat 
behov av nya rutiner. Rutiner och riktlinjer för skolpliktsbevakningen har implementerats, vilket har lett till att vi tidigare på terminen hittar barn som 
inte är i skolan. Granskning av hanteringen av nationella prov kommer inte att kunna genomföras i år då dessa är inställda på grund av Covid-19 
situationen. Kartläggningen av processen kring volymberäkningar (barn- och elevantal) skjuts framåt i enlighet med beslut om att budgetprocessen 
försenats.

Dokumentation av direktåtgärder och granskning
Nedan dokumenteras internkontrollplanens samtliga punkter, både direktåtgärder och granskningar.

Granskning
Riskid 1

43



Risk Brist i följsamhet av rutinen för skyddsbedömning leder till risker för den enskilde

Kontrollmoment Aktualiseringar och anmälningar. Samtliga inkomna ärende under en månad. 

Sammanfattande resultat 
av åtgärd

Rutinen för skyddsbedömning har följts. 

Detaljerad beskrivning av 
resultatet

Journalgranskning har gjorts i tre (3) ärende av enhetschef Tina Svensson. Vid en granskning av juni månad framkommer det att det 
inkommit en ny aktualisering utifrån VINR Våld i nära relationer.  Enligt rutinen är det två handläggare i ärendet. Säkerhetsplanering 
är gjord och tydligt beskriven i journalen. Barnperspektivet är beaktat. FREDA bedömning är gjord. Finns en tydlig dokumentation. 

Granskningstidpunkt 1 september 

Utförd av Christel Nilsson, kvalitetschef

Granskning
Riskid 4

Risk Risk att barnutredningar inte görs inom 4 månader kan leda till att barn far illa

Kontrollmoment Utredningstid

Sammanfattande resultat 
av åtgärd

Samtliga barnärende inom perioden har utretts inom fyra (4) månader. 

Detaljerad beskrivning av 
resultatet

44 utredningar har inkommit under perioden. I samtliga utredningar har första beslutet tagits inom fyra (4) månader. I genomsnitt 
har utredningstiden varit 70,5 dagar.
Uppgifter har hämtats från verksamhetssystemet av systemansvarig Camilla Ohlsson. 

Granskningstidpunkt 1 sep

Utförd av Christel Nilsson, kvalitetschef 

44



Granskning
Riskid 3

Risk Risk att försörjningsstöd ökar om organisationen inte ställer om snabbt för omvärldens förändringar

Kontrollmoment Orsakskoder för försörjnings-stöd

Kontrollmetod Granskning av förändringar jämfört med föregående tertial

Omfattning/ avgränsning Samtliga utbetalningar

Sammanfattande resultat 
av granskningen

Försörjningsstödet har ökat p.g.a. orsakskoden arbetslöshet jämfört med förra året men samtidigt minskat på grund av andra 
orsakskoder. Försörjningsstödet har minskat överlag jämfört med förra året.

Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag på 
eventuella åtgärder

Controller har granskat orsakskoderna i samtliga utbetalningar av försörjningsstöd. Försörjningsstödet på grund av arbetslöshet har 
ökat samtidigt som den minskat på grund av andra orsakskoder. Försörjningsstödet har minskat jämfört med samma period 
föregående år.

Granskningstidpunkt

Utförd av Controller Adnan

Granskning
Riskid 5

Risk Risk att externa placeringar ökar för att vi inte utvecklat bra hemmaplans-lösningar inom alla områden.

Kontrollmoment Externa placeringar i förhållande till hemmaplans-lösningar

Kontrollmetod Kontroll av motivering i journal

Omfattning/ avgränsning Samtliga ärenden inom tertialen 

Sammanfattande resultat 
av granskningen

Antalet placeringar har minskat under perioden och ersatts av öppenvård i det egna hemmet i samverkan med LSS, skola och BUP 
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Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag på 
eventuella åtgärder

Övervägningar angående alternativ finns dokumenterat i ärenden. 
Fyra (4) placeringar avslutades under perioden varav tre (3) barn nu har har extern öppenvård varav två (2) delar vi ansvar och 
kostnad med LSS. Rekrytering av en nätverkskoordinator för hemmaplanslösningar har gjorts och målet är att den externa 
öppenvården då avslutas och startar upp i egen regi. 
I dagsläge är två barn placerade barn där hemmaplanslösningar inte kan tillgodose behovet.  

Granskningstidpunkt 1 sep  

Utförd av Christel Nilsson, kvalitetschef

Granskning
Riskid 3

Risk Risk att försörjningsstöd ökar om organisationen inte ställer om snabbt för omvärldens förändringar.

Kontrollmoment Granskning av orsakskoder för försörjningsstöd och förändringar jämfört med föregående tertial. 

Kontrollmetod Försörjningsstödet är i paritet med samma period föregående år. 

Omfattning/ avgränsning Orsakskoder har granskats. Försörjningsstödet på grund av arbetslöshet har ökat något samtidigt som den minskat på grund av 
andra orsakskoder. 

Sammanfattande resultat 
av granskningen

Tertialrapport 1 

Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag på 
eventuella åtgärder

Ekonom/Controller

Granskningstidpunkt

Utförd av 
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Granskning
Riskid 13

Risk Risk att tilläggsbelopp/tilläggsresurs används felaktigt.

Kontrollmoment Användning av tilläggsbelopp/tilläggsresurs.

Kontrollmetod Stickprov, detta ändrades till att innefatta samtliga tilläggsbelopp

Omfattning/ avgränsning Uppföljning av ett urval av beslut.

Sammanfattande resultat 
av granskningen

Befintliga rutiner kring ansökan och uppföljning av tilläggsbelopp var bristfälliga. Rutinen för ansökningsförfarandet har förändrats 
och implementerats, uppföljningen har förändrats för att kunna ge indikationer om resultatet av att en elev beviljats tilläggsbelopp. 
Ytterligare förändring av fördelning av tilläggsbelopp inom de kommunala skolorna/förskolorna i Tomelilla kommun kommer att 
diskuteras. 

Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag på 
eventuella åtgärder

Av de totalt 169 ansökningar om tilläggsbelopp som inkom under och för kalenderåret 2019 handlade alla, med undantag av en, om stöd 
för att kunna anställa elevassistent/resursperson. Flera rektorer upplever generellt ett ökat antal barn och elever i behov av omfattande 
stöd på sina förskolor och skolor. Deras uppfattning tycks vara att de stödinsatser som behövs inte till fullo täcks av grundbeloppet och 
att det påverkar deras förutsättningar för resursfördelning inom den egna förskolan eller skolan.
Centrala barn- och elevhälsan behöver vässa sitt systematiska kvalitetsarbete, bland annat genom bättre analyser och ett tydligare 
helhetsperspektiv framförallt när det gäller uppföljning av beviljade tilläggsbelopp. Centrala barn- och elevhälsan behöver också fortsatt 
arbeta för att belysa den ensidiga användningen av tilläggsbelopp och på olika sätt hantera den rådande bristen på uppföljningsarbete 
genom dialog med rektor och lokal elevhälsa. En slutsats som kan dras av det är att grundbeloppet är för litet, vilket i så fall 
sammanfaller med rektorernas uppfattning och kan förklara det stora antalet ansökningar i förhållande till elev- och barnantal. En annan 
möjlig förklaring är att Centrala barn- och elevhälsan beviljar ett för stort antal ansökningar, genom att helt enkelt vara för ”generösa”. 
En tredje förklaring skulle kunna vara att de socioekonomiska förutsättningarna i Tomelilla kommun påverkar lärandeförutsättningarna 
för barn och elever i negativ riktning. Det bör i sammanhanget påpekas att ”diagnoserna” i Tomelilla ligger helt i paritet med statistiken 
för riket enlig SCB. Alltså inom de procentsatser som visas på riksnivå. Det kan inte heller uteslutas att brister i den fysiska och 
pedagogiska lärmiljön på förskolorna och skolorna, indirekt eller direkt, bidrar till det höga antalet ansökningar. 
Centrala barn- och elevhälsan saknar en rutin för uppföljning av beviljade tilläggsbelopp. Under läsåret 19/20 såg vi därför över 
ansökningsprocessen och arbetet med beredningen av tilläggsbeloppen, information såväl internt som externt samt blanketter. Syfte var 
att ytterligare kvalitetssäkra såväl ansökningsprocessen som uppföljningen av beviljade tilläggsbelopp. Med utgångspunkt i detta 
skapades ett team bestående av enhetschef och två specialpedagoger från Centrala barn- och elevhälsan vilka tagit fram nya blanketter, 
sett över ansökningsrutinerna och erbjudit fortbildningstillfällen för rektorer och specialpedagoger kring tilläggsbeloppens syfte och 
funktion. Teamet som sköter beredningsprocessen och hanterar ansökningarna har ett nära samarbete med övriga professioner inom 
elevhälsan och diskuterar särskilt komplexa ärenden med bland annat skolpsykolog och verksamhetschef för medicinsk elevhälsa.
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En rutin för tydligare uppföljning har börjat utformas under det gångna läsåret vilket sannolikt kommer stärka kvalitén på underlaget till 
rapporten under läsåret 20/21. 
Inom områden som utkristalliserats i arbetet med rapporten har det inte gått att dra några tydliga slutsatser om dess eventuella 
inverkan på resultaten. Dessa områden behöver analyseras vidare för att få en ökad förståelse för hur och varför de påverkar resultaten. 
Rapporten föreslår därför att Centrala barn- och elevhälsan i samverkan med Barn & Utbildnings ledningsgrupp ska se över upplägget 
med det kommunala ansökningsförfarandet samt tillsammans med ekonom och skolchef utreda vad budgeten för tilläggsbelopp ska 
innefatta. Förslaget bör leda till en mer likvärdig tillämpning över kommunen och i viss utsträckning minska den administrativa bördan 
för inblandade parter i och med att de krav som ställs på utredningarna och ansökningarna ska bli mer lika. 

Granskningstidpunkt Vårterminen 2020

Utförd av Elevhälsans enhetschef Fredrik Höglund

Granskning
Riskid 18

Risk Brister i skolpliktsbevakningen.

Kontrollmoment Att ändamålsenliga rutiner och arbetssätt för skolpliktsbevakning saknas.

Kontrollmetod Dokumentgenomgång med eventuella revideringar och framarbetande av nya rutiner.

Omfattning/ avgränsning Samtliga

Sammanfattande resultat 
av granskningen

Ändamålsenliga rutiner och arbetssätt för skolpliktsbevakningen fanns ej. Rutiner och riktlinjer har tagits fram.

Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag på 
eventuella åtgärder

Rutiner och riktlinjer har under året arbetas fram och implementeras i verksamheten. Verksamheten har därför tydligare rutin för att 
hantera elever/vårdnadshavare som bryter mot skolplikten genom att resa utomlands. Ytterligare någon rutin vid skolstart kommer 
att förändras inför nästa läsår. Det pågår inom SÖSK ett samarbete som gäller elever med hög skolfrånvaro, rutiner för detta 
kommer att läggas till när de arbetats fram.

Granskningstidpunkt Vårterminen 2020

Utförd av Biträdande skolchef Ulrika Ahrlin
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Granskning
Riskid 23

Risk Risker vid ensamarbete i förskola/fritidshem (öppning och stängning).

Kontrollmoment Att rutiner och arbetssätt inte följs där ensamarbete förekommer. 

Kontrollmetod Intervjuer 

Omfattning/ avgränsning Samtliga förskolor/fritidshem i egen regi

Sammanfattande resultat 
av granskningen

Kartläggning har påbörjats.

Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag på 
eventuella åtgärder

Inget resultat finns än. 

Granskningstidpunkt Vårterminen 2020 (blir höstterminen 2020)

Utförd av Skolchef Johan Holmqvist

Granskning
Riskid 24

Risk Brister vid övergångar mellan skolformer och stadier.

Kontrollmoment Informationsmissar vid övergångar mellan stadier/skolformer.

Kontrollmetod Kvalitativ undersökning/ intervjuer med urval av skolor.

Omfattning/ avgränsning Urval av skolor

Sammanfattande resultat 
av granskningen

Kartläggning har påbörjats genom verksamhetsdialoger med samtliga rektorer och Barn- och elevhälsans chef.
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Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag på 
eventuella åtgärder

Inget resultat finns än.

Granskningstidpunkt Höstterminen 2020

Utförd av Biträdande skolchef Ulrika Ahrlin

Granskning
Riskid 26

Risk Brister i mottagande/hantering av nationella prov.

Kontrollmoment Provsekretessen

Kontrollmetod Processkartläggning/flödesundersökning

Omfattning/ avgränsning Nationella prov åk 9

Sammanfattande resultat 
av granskningen

Granskningen kommer inte att genomföras.

Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag på 
eventuella åtgärder

På grund av Covid-19 har nationella proven ställts in för läsåret 2019/2020.

Granskningstidpunkt -

Utförd av -

Granskning
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Riskid 29

Risk Brister i volymprognoser.

Kontrollmoment Att felaktiga volymförutsättningar utgör beslutsunderlag.

Kontrollmetod Processkartläggning

Omfattning/ avgränsning Samtliga

Sammanfattande resultat 
av granskningen

Har ej påbörjats då budgetprocessen försenats.

Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag på 
eventuella åtgärder

-

Granskningstidpunkt Inför budget 2021

Utförd av Ekonom Adnan Elkaz
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens individ- och 
familjeutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
7 september 2020

Justerandes sign

Fnifu § 145 Dnr FN 2020/23

Plan för kvalitetsuppföljning inom individ och 
familj 2020

Familjenämndens individ- och familjeutskotts beslut
Familjenämnden godkänner förvaltningens kvalitetsredovisning för andra 
tertialen. 

Ärendebeskrivning
Det ska vara lätt att göra rätt
Familjenämndens plan för uppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet 
ska redovisas efter varje tertial. 
De områden som nämnden prioriterat 2020 är:

• Granskning av att processer och rutiner i ledningssystemet är kända 
av medarbetare 

• Granskning av att rutinen för Synpunkt/Klagomål är känd och följs. 
• Personalen har god kännedom om rapporteringsskyldigheten;

fel, brister, avvikelser och Lex Sarah. 
Metoder som har använts är intervjuer med ledning och personal samt 
granskning av utredningar och övrigt redovisningsmaterial. 

Ledningssystemet görs digitalt och mobil-anpassat
Arbetet med att färdigställa processer i ledningssystemet har fortgått under 
andra tertialen och tre nya processer har godkänts av socialchefen. Det är 
handläggningsprocessen för LVU (lagen om vård av unga) och för LVM ( 
lagen av vård av missbrukare) samt processen för verkställighet inom Råd 
och stöd. Det är medarbetare som arbetat fram processtegen tillsammans 
med en sakkunnig konsult. Godkännande innebär att förvaltningens 
ledningsgrupp granskar att processen utgår från lagstiftning och övergripande 
styrande dokument. 

Ledningssystemet, där alla processer, rutiner, handböcker och blanketter 
samlas släpps från och med vecka 36 i digital form anpassat till mobilskärm. 
Då har medarbetarna en (1) ingång till alla originaldokument och inte som 
idag flera olika. Implementering sker på arbetsplatsträffar under hela hösten. 
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens individ- och 
familjeutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
7 september 2020

Justerandes sign

§ 145 forts.

Arbetet med att även lokala rutiner ska in i systemet fortsätter. Med det 
digitala ledningssystemet finns goda förutsättningar för medarbetare att 
känna att det är ” Lätt att göra rätt”. 

Rutinen för Synpunkter och klagomål är känd 
Tre (3) synpunkter och klagomål har kommit via IVO, Inspektionen för 
Vård och omsorg som hänvisar till förvaltningen egen rutin för utredning 
och återkoppling och två (2) har kommit direkt till förvaltningen. 
Synpunkterna har registrerats och varje steg i utredningen dokumenteras; 
kontakter, intervjuer, granskning av utredningar och journal. Den klagande 
får skriftlig återkoppling och i vissa ärende även muntlig. Ansvarig för 
utredningarna är en av förvaltningens sociala administratörer. Genomgång av 
vad som framkommit kommuniceras med chef och berörd arbetsgrupp och 
vid brister görs en handlingsplan upp gemensamt. Rutinen är nu väl 
inarbetad.  

De klagande är kommuninvånare som uppbär försörjningsstöd, föräldrar samt 
skolpersonal. Synpunkterna som har inkommit har mestadels berört missnöje 
avseende handläggning samt brister i bemötande och tillgänglighet, vilket även 
förekom i första tertialet. Det är inte ovanligt att föräldrar eller närstående blir 
frustrerade när ett beslut som fattas utifrån barnets bästa inte gynnar dem själva. 

Utredningarna visar att det förekommit mindre brister i kommunikation och 
tillgänglighet. Det har även förekommit brister i ett ärende avseende avsaknad av 
dokumentation.

Dokumentation i ärenden ska tillgodose den enskildes rättssäkerhet och ska även 
utgöra ett arbetsmaterial för personal inom socialtjänsten och är en viktig faktor för 
uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring av verksamheten. En utbildning 
avseende myndighetens ansvar och roll inom barn och familj kommer att hållas 
under hösten. 

Medarbetare känner till sin rapporterings-skyldighet men det finns 
brister i återkoppling och uppföljning av åtgärder 
Rapporteringsmodulen i verksamhetssystemet är igång och all händelserapportering 
görs där.  Det skapar en tydlighet när avvikelserapporterna är samlade och det är 
enkelt att läsa av hur statusen för de respektive rapporterna ser ut; utreda, bedöma, 
åtgärda och följa upp. 
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens individ- och 
familjeutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
7 september 2020

Justerandes sign

§ 145 forts.

Enhetschef tillsammans med den sociala administratören ansvarar för utredningen. 
Återkoppling görs via meddelande som länkar till utredningen. I samband med 
uppföljningen upptäcks att det saknats behörighet för den som rapporterats att ta 
del av utredningen. Händelserna har dock kommunicerats på arbetsplatsträffar.  

Övervägande delen av de femton inkomna avvikelserapporterna avser brister i 
handläggningen från roboten och medarbetare, precis som i första tertialen. 
Roboten har haft vissa svårigheter att handlägga ansökningar utifrån att nya 
problem har uppstått efter uppgraderingar av verksamhetssystemet. Det pågår ett 
förbättringsarbete kring e – tjänsten och roboten vilket förhoppningsvis kommer 
att leda till ökad rättssäkerhet och en minskad arbetsbelastning för medarbetarna. 
Administrativa brister i verksamhetssystemet har upptäckts där händelser har skett 
längre tillbaka i tiden. Åtgärder avseende utökade kunskaper i verksamhetssystemet 
har tillämpats. Ingen händelse har bedömts som ett missförhållande. 

Det behövs en fortsatt utökad och löpande dialog mellan chef, medarbetare och 
kvalitetsansvariga för att synliggöra avvikelserna och för att öka lärandet hos alla 
medarbetare. Kontrollfunktion avseende uppföljningar av åtgärder bör också 
säkras. Handlingsplan för åtgärder vid kvalitetsbrister bifogas ärendet.

Ekonomiska konsekvenser: Uppföljning av kvalitet hanteras inom befintlig 
budget. Vid behov av åtgärder utanför den ekonomiska ramen hanteras detta som 
ett separat ärende. 
Barnperspektivet. Barnets rätt är ett grundläggande krav och beaktas i allt 
kvalitetsarbetet. 
Miljöperspektivet. Kvalitetsarbetet skapar en tydlighet vad som förväntas 
av medarbetaren vilket leder till en mer hållbar social arbetsmiljö.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden godkänner förvaltningens kvalitetsredovisning för andra 
tertialen. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kvalitetschef Christel Nilsson, handlingsid: Fn 2020.2652.
Presentation, kvalitetschef Christel Nilsson, handlingsid: Fn 2020.2650 
Plan för Kvalitetsuppföljning inom individ och familj 2020, handlingsid: 
Fn 2020.1207.
Handlingsplan för åtgärder vid kvalitetsbrister, handlingsid: 
Fn 2020.2649
_________
Beslutet skickas till: Familjenämnden & kvalitetschef Christel Nilsson
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2020-10-01 1 55



Den som bedriver socialtjänst ska ansvara för att det finns 
ett ledningssystem för verksamheten 

• Arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och 
säkra verksamhetens kvalitet ska dokumenteras ”

• Den som bedriver socialtjänst ska sammanställa inkomna 
rapporter, synpunkter och klagomål”

2020-10-01 2

SOSFS 2011:9, 7 o 9 kap. §1 
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, föreskrifter och allmänna råd
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2020-10-01 3

4

11

Händelserapportertering under 
perioden maj – augusti 2020

Barn och familj Arbete och försörjning

57



2020-10-01 4

Robotens handläggning

Felaktig administrativ handläggning

Brister i post-/mailhantering 

Förhandsbedömingstid

Brister i handläggning och dokumenation

4

3

3

0

1

0

0

1

2

1

Typ av händelser
under maj - augusti år 2020

Barn och familj Arbete och försörjning
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2020-10-01 5

4

1

Antal synpunkter/klagomål som har inkommit 
under perioden januari - april 2020

Barn och familj Arbete och försörjning
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2020-10-01 6

Handläggning

Handläggning, bemötande och tillgänglighet

Bemötande 

0

1

0

2

1

1

Typ av synpunkter/klagomål
under maj – augusti

Barn och familj Arbete och försörjning
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2020-10-01 7

Missnöje avseende 
umgänge

Missnöje avseende 
handläggning

Missnöje avseende 
handläggare

Brist i tillgänglighet

Bristande bemötande

Specificerade synpunkter / klagomål
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
27 mars 2020

Justerandes sign

Fn § 44 Dnr FN 2020/23

Plan för kvalitetsuppföljning inom individ och familj 
2020

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar att anta plan för 2020 för kvalitetsuppföljning inom 
individ och familj, handlingsid: Fn 2020.916. 

Ärendebeskrivning
Uppföljning av kvaliteten är en del i det systematiska kvalitetsarbetet för att 
verksamheterna ska utvecklas och förbättras. Syftet är att säkerställa att 
verksamhetens insatser är av god kvalitet och säkra medborgarnas behov av 
att stöd, omsorg och vård tillgodoses. Ett annat syfte är att granskningen ska 
stimulera chefer och medarbetare att förbättra kvaliteten på sina 
verksamheter.

Många medarbetare har engagerats i arbetet med att utforma 
ledningssystemet under 2019. Arbetet har tagit ganska lång tid i anspråk men 
utformningen av materialet har då blivit som en del i ett 
implementeringsarbete. Varje ledare är ansvarig för att implementera 
processerna inom sitt ansvarsområde. Medarbetarna måste förstå varför det 
är viktigt och vad nyttan är med det nya sättet att arbeta. Det arbetet är 
påbörjat men mycket arbete kvarstår. 
Planen fokuserar därför på vissa granskningsområden kopplade till 
ovanstående arbete. 

Prioriterade granskningsområden 2020 
 Granskning av att processer och rutiner i ledningssystem är 

kända av medarbetare.
 Granskning av att rutinen för Synpunkter är känd och följs.
 Granskning av att personalen har god kännedom om kravet att 

rapportera negativa händelser (fel,brister,avvikelser/lex Sarah).
 Granskning av dokumentation. 

Metod: 
 Enkäter och intervjuer med ledning och personal. Observation vid 

metodmöte. Granskning av rapportering och utredning.
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
27 mars 2020

Justerandes sign

§ 44 forts

Ärendegranskning. 
  

Resultatet av uppföljningarna redovisas för nämnden per tertial.  

Ansvarig för uppföljningen är kvalitetschef och kvalitetsutvecklare. 

Ekonomiska konsekvenser beaktas genom att följa upp att verksamheterna 
har en god kvalitet

Barnperspektivet har beaktats i förekommande verksamheten.

Miljöperspektivet är inte aktuellt

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar att anta plan för 2020 för kvalitetsuppföljning inom 
individ och familj. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kvalitetschef Christel Nilsson, handlingsid: FN 2020.916

Tidigare behandling
Fnifu § 55/2020
_________

Beslutet skickas till:

Kvalitetschef Christel Nilsson
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Huvudrubrik
Ledningssystem 
VoO och IFO
Generella 
blanketter

Underrubrik
Handlingsplan

Dokumentnamn
Handlingsplan vid kvalitetsbrister

Upprättad av
Socialchef

Utgåva
1

Fastställd/godkänd av
Socialchef

Giltig från och med 
2019-04-23

Sida 1 av 2

Handlingsplan vid kvalitetsbrister
Verksamhet:      Kvalitetsbrist:      

Åtgärd Vem utför Påbörjas Klart när Uppföljning
Dialog om bemötande  ( avsluta ett telefonsamtal) Enhetschef 2020-05-31
Rapportera ej verkställda beslut Rapportör 2020-05-31
Egenkontroll av rutin att alla beslut är verkställda Enhetschef/ 1:se 2020-06-30
Ha en kontinuerlig kontakt med föräldrar till plac.barn 1.st o handläggare 
Göra klar processer 
Uppdatera rutiner
Digitalisera kvalitetsledningssystemet
Metodhandledning
Metoder för samtal med föräldrar med funktionsneds.
Varje barnärende ska ha en medhandläggare
Stöd ska erbjudas i våld i nära relationer/rutinen!
Barnutredningar max 4 månader
Följsamhet till rutinen för överlämning
Utse ersättare för 1:ste vid semester
Barn o unga med NPF ska mötas av kompetens 
personal 
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1 (3)

Barn och utbildning, Stöd och 
omsorg
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Carl-Henrik Andersson
Vik. sekreterare
Direkt 0417-180 14
Mobil 0709-95 80 14
carl-
henrik.andersson@tomelilla.se

Tomelilla den 18 september 2020 Dnr FN 2020/74

Familjenämnden

Tjänsteskrivelse tertialrapport 2 2020 för 
familjenämnden

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar lägga rapporten gällande uppföljning av andra 
tertialet 2020 samt mål och aktivitetsuppföljningen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Barn och utbildningsverksamheten samt individ och familjeomsorgen har 
tagit fram en rapport för andra tertialet 2020 samt en mål- och 
aktivitetsuppföljning.

Familjenämnden prognostiserar ett underskott på -1 500 tkr. 
Underskottet beror framförallt på dyra placeringar i början av året inom 
Individ och familj samt kommunal vuxenutbildning med anledning av fler 
studerande. Underskott inom nämnda verksamhetsområden balanseras av 
överskott inom andra verksamhetsområden.

Individ och familj prognostiserar ett underskott på -3 000 tkr.
Verksamheten prognostiserar ett underskott för placeringar av barn och 
unga, försörjningsstöd och kommunal vuxenutbildning, med totalt -5 
300 tkr. Dessa underskott kommer dock att balanseras till viss del av 
förväntade överskott i övriga verksamhetsdelar såsom vuxenplaceringar, 
arbetsmarknadsenheten och utredning.

Individ och familj arbetar redan enligt en framtagen handlingsplan för att 
sänka placeringskostnaderna. Några placeringar har avslutats under 
sommaren och ersätts med hemmaplanslösningar. Syftet var att minska 
dyra placeringar på institutioner, där kostnaden kan uppgå till allt från 5 
000 kr till 14 000 kr per dygn, med bra insatser på hemmaplan.
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2 (3)

Bedömningen är att försörjningsstödet kan komma att öka med anledning 
av Covid -19. Utbetalning av försörjningsstöd har ett starkt samband med 
situationen på arbetsmarknaden och bedömningen är att Covid-19 
fortsätter att ha negativa effekter på utvecklingen på arbetsmarknaden 
framöver. Under första tertialet ses också en ökning av antalet personer 
som erhåller försörjningsstöd pga. arbetslöshet eller minskade inkomster.
Det finns fler vuxenstuderande än förväntat, vilket ger ett negativt resultat 
i förhållande till budget. Antal vuxenstuderande kan också komma att öka 
ytterligare med anledning av Covid-19 då allt fler som får det svårt på 
arbetsmarknaden väljer att studera.

Barn och utbildning prognostiserar ett överskott på 1 500 tkr.

Prognosen för gymnasiet är en ekonomi i balans. Kommunfullmäktige 
beslutade att tilldela gymnasiet 3 000 tkr med anledning av regeringens 
satsningar på kommuner (välfärdsmiljarder). Grundskolan och förskolan 
fick också ta del av välfärdsmiljarderna med 1 700 tkr respektive 2 100 tkr.

Förskolorna har fått statsbidrag "mindre barngrupper" och denna uppgår 
till 2 953 tkr för 2020. Grundskolorna får ett annat statsbidrag "likvärdig 
skola" och beloppet uppgår till 6 987 tkr för 2020. Grund- och 
förskolorna jobbar kontinuerligt med personalplanering och varje rektor 
gör en personalöversyn i samband med budgetplaneringen inför årets 
början. Det innebär att varje skola och förskola gjort en personalplanering 
för hösten som både tar hänsyn till årets och framtida ekonomiska läge.

Det överskott som kommer att uppstå centralt beror på vakanta tjänster 
samt tjänstledighet och föräldraledighet.

Det överskott som kommer att uppstå inom ansvarsområde 
skolpeng/barnpeng beror på färre elever än budgeterat inom specialskola.

Ekonomiska konsekvenser
Se tjänsteskrivelsen i övrigt. 

Barnperspektivet
Resultatet för barn och utbildning samt individ och familj påverkar barn i 
allra högsta grad. 

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet påverkar miljön.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse vik. Sekreterare Carl-Henrik Andersson, 18 september 
2020.
Tertialrapport 2 år 2020 Tomelilla kommun familjenämnden, handlingsid: 
Fn 2020.2963.
Mål och aktivitetsuppföljning FN 2020 tertial 1, handlingsid: Fn 2020.2962

Familjenämnden centralt/övergripande

Carl-Henrik Andersson
Vik. sekreterare

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
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Delårsrapport jan-aug 2020
Status: Påbörjad    Rapportperiod: 2020-08-31    Organisation: Familjenämnden    

Familjenämnden
Ordförande: Christer Yrjas (C)

Verksamhetschef för individ- och familjeomsorg: Viweca Thoresson till och med 31 augusti

Tillförordnad verksamhetschef för individ- och familjeomsorg: Camilla Andersson från och 
med 1 september

Verksamhetschef för barn och utbildning: Johan Holmqvist

Ansvarsområde

 Missbruksvård

 Barn- och ungdomsvård

 Familjerätt

 Öppenvård

 Integrationssamordning, stödboende

 Administrativt ansvar för vuxenutbildning, svenska för invandrare samt gymnasium

 Arbete och försörjning

 Personligt ombud

 Grund- och förskoleverksamheten, grundsärskola, fritidshem

Väsentliga händelser
Individ- och familjeomsorg

 Stödboendet har avvecklats under juni månad.

 9 personer har använt Previct är en digital produkt för förstärkt behandling vid skadligt 
bruk av alkohol och för att tidigt identifiera återfall och är ett komplement och stöd vid 
behandling.
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 Femton extratjänster har påbörjats internt i kommunen, främst inom vård och omsorg 
samt förskola och skola.

Barn och utbildning

 Bemanningsenheten har tagit över vikarieanskaffningen

 12 förstelärartjänster har med hjälp av statsbidrag tillsatts inom språkutvecklande arbete 
(genrepedagogik) och matematik samt 2 tjänster där lärarna genomför projekt. 
Förordnanden är på 3 är.

Verksamhetsuppföljning
Individ- och familjeomsorg

Arbete- och försörjning jobbar med individuell kartläggning och aktiviteter med fokus på " min 
väg till självförsörjning". Gruppen 18- 25 år, har minskat med 26% i försörjningsstöd, sedan april. 
Aktiviteter för språksvaga har startats upp i samarbete med Arbetarnas bildningsförbund (ABF), 
Studieförbundet och Österlens folkhögskola.

I augusti var 59 ungdomar inskrivna i kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Det ökar på hösten 
då det tillkommer nya ungdomar som inte kommit in på fortsatta studier. Varje ungdom ska ha 
en individuell plan och samverkan sker även med fältsekreterarna och arbetsförmedlingen för att 
komma i sysselsättning.

Inriktningen med större del hemmaplanslösningar har påbörjats i samverkan med vård- och 
omsorg och skola. Intensiv hemmabaserad familjebehandling är en evidensbaserad metod. 
Målgruppen är familjer med dysfunktionella beteenden i form av konflikter i familjen, 
beteendeproblem, skolproblem, otillräcklig tillsyn eller låg omsorgsnivå i familjen.

Arbetet med feriearbeten har pågått sedan april och under sommaren har 39 ungdomar haft 
arbete under tre veckor inom tex gata/park, fastighet, Softa, fritidsbadet, sommarorkestern och 
sommarentreprenörer.

Intern kontroll.

Arbetet med internkontroll visar sig redan vid andra tertialen ha kraftigt minimerat riskområden 
för individ och familj. Inga direktåtgärder har behövts. Rutinen för skyddsbedömning har följts i 
de aktualiserade ärende där det finns risker för våld i nära relationer. Alla 44 barnutredningar i 
perioden har en utredningstid på i genomsnitt 70 dagar, lite mer än drygt 2 månader vilket är ett 
mycket positivt resultat. Placeringar har avslutats och ersatts med hemmaplanslösningar med 
initialt extern öppenvård. Successivt ska hemmaplanslösningar och insatser utföras av 
kommunens egna nätverksteam. Försörjningsstödet har minskat överlag jämfört med förra året 
trots en viss ökning av ekonomiskt stöd vid arbetslöshet.
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Barn och utbildning

Barn- och utbildningsverksamheten har under sommaren fått en komplett ledningsgrupp och en 
skolorganisation i tätorten med gemensam skolledning för Lindesborgsskolan och 
Byavångsskolan. Detta gör att utvecklingsarbetet åter går framåt. Förstelärarna i språkutvecklande 
arbete och matematik har i uppgift att skapa en röd tråd för eleverna genom grundskolan. Arbetet 
för att främja goda lärmiljöer fortsätter, förskolans specialpedagoger har gjort observationer på 
samtliga förskolor för att skapa förutsättningar för utveckling, utvecklingsarbete med rektorer 
och medarbetare pågår. Inriktningen med fler hemmaplanslösningar ställer höga krav på 
samverkan mellan verksamheterna. Elever som tidigare fick undervisning på instutition kräver 
nya lösningar.

Barn och utbildningsverksamheten har lagt om sitt kvalitetsarbete för att tydligare vara 
tillitsbaserat, de nya hjälpstrukturerna är lättare att koppla till kommunens arbete med budget och 
verksamhetsplaner.Kärnan i kvalitetsarbetet är de återkommande verksamhetsdialogerna som 
genomförs med rektorerna.

Intern kontroll

Barn- och utbildningsverksamheten

Kartläggning av processen kring ensamarbete på förskola/fritidshem och övergångar mellan 
skolformer samt åk 3-4 har påbörjats genom verksamhetsdialoger med samtliga rektorer och 
redovisas vid nästa tillfälle. En utredning har gjorts kring tilläggsbeloppens användning vilken 
visat behov av nya rutiner. Rutiner och riktlinjer för skolpliktsbevakningen har implementeras, 
vilket har lett till att vi tidigare på terminen hittar barn som inte är i skolan. Granskning av 
hanteringen av nationella prov kommer inte att kunna genomföras i år då dessa är inställda på 
grund av Covid-19 situationen. Kartläggningen av processen kring volymberäkningar (barn- och 
elevantal) skjuts framåt i enlighet med beslut om att budgetprocessen försenats.

Måluppföljning

Nämndsmål
Bedömning

Hållbar utveckling 
Samverkan mellan verksamheterna och civilsamhället ger kunskap om 
långsiktig hållbarhet, utbildning samt framtida och samtida arbetsmarknad.
Kommentar:
Målet bedöms bli helt uppfyllt. Samverkan mellan studie- och yrkesvägledare, 
arbetsmarknadscoach, Arbetsförmedling och fältsekreterarna är upparbetat och varje ungdom 
har en individuell plan. Ytterligare tre arbetsmarknadsaktiviteter har påbörjats under 
sommaren.
Värdena på BRUK- enkäten gällande hur skolor och förskolor arbetar med studie- och 
yrkesvalsarbetet brett har på skolan legat stabila efter en stor förbättring mellan läsåren 17/18 
till 18/19, förskolorna har tagit nya steg framåt även detta läsår. Nöjdheten med praon låg 
under läsåret för åk 9 på 89,1% av elever som var nöjda och åk 8 88,7%.Av åk 9 var 74% 
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behöriga till yrkesprogram vilket var en liten förbättring. Fler elever antogs till sitt 
förstahandsval.
God lärmiljö  skapas för att möta individuella behov.
Kommentar:
Målet bedöms bli helt uppfyllt. Flera mätningar har ej kunnat gjort eftersom Skolverket stängt 
ner sina databaser för statistik och nationella prov genomfördes inte på grund av Covid-19. 
HLO-resultaten ökade mellan vår- och hösttermin. Frågan om lust att lära har åk 5 Tomelilla 
värde 6,8 nationellt 6,4, åk 9 Tomelilla 3,7 nationellt 5,0, inga jämförelser med andra 
kommuner är möjliga . Meritvärdena i åk 6 har ökat, åk 7 minskat marginellt, åk 8 minskat och 
åk 9 ökat. Specialpedagogerna i förskolan har observerat lärmiljöer i samtliga förskolor och de 
bedöms goda.
Delaktighet och egenmakt 
Delaktigheten för kommuninvånarna i nämndens verksamheter ökar.
Kommentar:
Målet bedöms bli uppfyllt. I september startas nya aktiviteter igång utifrån deltagarnas behov. 
Ungdomsrådet har varit remiss i två ärenden.
Verksamheterna bidrar till medvetna och engagerade samhällsmedborgare som 
har strategier för att göra egna livsval.
Kommentar:
Målet bedöms bli uppfyllt. Nyby , appen är en meddelandeplattform där medborgare kan 
anmäla sig att hjälpa andra med aktiviteter men också söka hjälp av andra. Försörjningsstöd har 
minskat bland unga mellan 18-25 år. Arbetsmarknadsdagen ställs in på grund av Covid - 19. 
Det finns idag 134 anmälda praoplatser för elever, denna mätning gjordes inte i fjor så inget 
jämförande tal är möjligt, dock anses det vara ett högt antal.
Trygghet och hälsa
Kommuninvånare ges ökade möjligheter till sociala sammanhang.
Kommentar:
Målet bedöms bli helt uppfyllt. Arbetsmarknadsenheten arbetar aktivt med näringslivet för att 
skapa praktikplatser. Under hösten kommer föreningslivet att bjudas in till en dialog på hur 
samverkan kan ske.
Kommuninvånare upplever sig trygga och känner tillit till verksamheterna.
Kommentar:
Målet bedöms bli helt uppfyllt. Lösningar för individer i behov av stöd kommer finnas inom 
kommunen. Samarbete med kommunikationsavdelningen och Barn- utbildningsverksamheten 
är pågående.

Ekonomi

Nettokostnader (tkr)
Utfall 

jan-aug 
2019

Utfall 
jan-aug 

2020

Budget 
jan-dec 

2020

Prognos 
jan-dec 

2020

Avvikelse

Intäkter 139 770 130 057 187 797 195 085 7 288
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Kostnader -397 802 -395 415 -588 704 -597 492 -8 788
Summa nettokostnader -258 032 -265 358 -400 907 -402 407 -1 500

Investeringar (tkr) Utfall 
jan-aug 

2019

Utfall 
jan-aug 

2020

Budget 
jan-dec 

2020

Prognos 
jan-dec 

2020

Avvikelse

IKT plan -1 502 -1 542 -1 500 -1 542 -42
Inventarieutbyten -827 -447 -1 500 -1 300 200
Summa investeringar -2 329 -1 989 -3 000 -2 842 158

Familjenämnden prognostiserar ett underskott på -1 500 tkr. Underskottet beror framförallt på 
dyra placeringar i början av året inom Individ och familj samt kommunal vuxenutbildning med 
anledning av fler studerande. Underskott inom nämnda verksamhetsområden balanseras av 
överskott inom andra verksamhetsområden enligt uppställningen nedan.

Barn och Utbildning

1. Skolpeng/Barnpeng 500 tkr
2. Skolor/Förskolor 200 tkr
3. Ledning och administration 800 tkr

Individ och familj

1. Ledning och administration 700 tkr
2. Barn och Unga -3 800 tkr
3. Arbeta och försörjning 200 tkr
4. Arbetsmarknadsenheten 900 tkr
5. Kommunal vuxenutbildning -1 000 tkr

Individ- och familjeomsorg

Nettokostnader i detalj, individ- 
och familjeomsorg (tkr)

Utfall 
jan-aug 

2019

Utfall 
jan-aug 

2020

Budget 
jan-dec 

2020

Prognos 
jan-dec 

2020

Avvikelse

Ledning och politik -5 646 -4 846 -8 050 -7 350 700
Barn och unga -16 359 -21 905 -27 399 -31 199 -3 800
Arbete och försörjning -11 497 -10 960 -16 567 -16 367 200
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Arbetsmarknadsenheten -1 888 -1 118 -2 836 -1 936 900
Kommunal vuxenutbildning -3 887 -4 675 -6 200 -7 200 -1 000
Summa nettokostnader -39 277 -43 504 -61 052 -64 052 -3 000

Individ och familj prognostiserar ett underskott på -3 000 tkr.

Verksamheten prognostiserar ett underskott för placeringar av barn och unga, försörjningsstöd 
och kommunal vuxenutbildning, med totalt -5 300 tkr. Dessa underskott kommer dock att 
balanseras till viss del av förväntade överskott i övriga verksamhetsdelar såsom vuxenplaceringar, 
arbetsmarknadsenheten och utredning.

Individ och familj arbetar redan enligt en framtagen handlingsplan för att sänka 
placeringskostnaderna. Några placeringar har avslutats under sommaren och ersätts med 
hemmaplanslösningar. Syftet var att minska dyra placeringar på institutioner, där kostnaden kan 
uppgå till allt från 5 000 kr till 14 000 kr per dygn, med bra insatser på hemmaplan.

Bedömningen är att försörjningsstödet kan komma att öka med anledning av Covid -19. 
Utbetalning av försörjningsstöd har ett starkt samband med situationen på arbetsmarknaden och 
bedömningen är att Covid-19 fortsätter att ha negativa effekter på utvecklingen på 
arbetsmarknaden framöver. Under första tertialet ses också en ökning av antalet personer som 
erhåller försörjningsstöd pga. arbetslöshet eller minskade inkomster.

Det finns fler vuxenstuderande än förväntat, vilket ger ett negativt resultat i förhållande till 
budget. Antal vuxenstuderande kan också komma att öka ytterligare med anledning av Covid-19 
då allt fler som får det svårt på arbetsmarknaden väljer att studera.

Barn och utbildning

Nettokostnader i detalj, barn 
och utbildning (tkr)

Utfall jan-
aug 2019

Utfall 
jan-aug 

2020

Budget 
jan-dec 

2020

Prognos 
jan-dec 

2020

Avvikelse

Ledning och politik -10 296 -9 391 -16 024 -15 224 800
Gymnasiet -51 069 -50 571 -76 100 -76 100 0
Skolpeng/barnpeng -122 395 -125 377 -191 130 -190 630 500
Barn och utbildning 1-16 år -34 995 -36 515 -56 601 -56 401 200
Summa nettokostnader -218 755 -221 854 -339 855 -338 355 1 500

Barn och utbildning prognostiserar ett överskott på 1 500 tkr.
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Prognosen för gymnasiet är en ekonomi i balans. Kommunfullmäktige beslutade att tilldela 
gymnasiet 3 000 tkr med anledning av regeringens satsningar på kommuner (välfärdsmiljarder). 
Grundskolan och förskolan fick också ta del av välfärdsmiljarderna med 1 700 tkr respektive 2 
100 tkr.

Förskolorna har fått statsbidrag "mindre barngrupper" och denna uppgår till 2 953 tkr för 2020. 
Grundskolorna får ett annat statsbidrag "likvärdig skola" och beloppet uppgår till 6 987 tkr för 
2020. Grund- och förskolorna jobbar kontinuerligt med personalplanering och varje rektor gör 
en personalöversyn i samband med budgetplaneringen inför årets början. Det innebär att varje 
skola och förskola gjort en personalplanering för hösten som både tar hänsyn till årets och 
framtida ekonomiska läge.

Det överskott som kommer att uppstå centralt beror på vakanta tjänster samt tjänstledighet och 
föräldraledighet.

Det överskott som kommer att uppstå inom ansvarsområde skolpeng/barnpeng beror på färre 
elever än budgeterat inom specialskola.

Framtid
Individ- och familjeomsorg

Den rådande pandemin gör det svårt att förutse om arbetslösheten kommer att öka eller inte. 
Den kan även påverka volymerna på vuxenutbildningen, vilket i och för sig inte är negativt, då 
människor utbildar sig  och på så vis ökar möjligheten till arbete. Men det kan kortsiktigt öka 
kostnaderna för verksamheten.

Arbetet med intensivt hemmabaserad familjebehandling fortsätter med. Samverkan internt och 
externt är av yttersta vikt för att lyckas. En nätverkskoordinator är anställd för att börja arbeta i 
december. Uppdraget innebär att vara den som håller ihop komplexa ärenden i familjer och har 
kontakt med barn och ungdomspsykiatrin, myndighetshandläggare, öppenvården, skola, 
habiliteringen och ser till att det finns ett nära samarbete mellan alla parter.

Tillitsbaserad styrning och ledning ska vidareutvecklas och medarbetare ska i större grad 
involveras i förbättringsarbetet. Verksamhetsdialoger, nulägeskoll och verksamhetsplaner ska 
förbättras så det blir enklare att följa både resultat och kvalitet för samtliga i verksamheten.

Ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete finns nu i en på en digital plattform vilket 
möjliggör åtkomst i samtliga mobila enheter ska lanseras för verksamheten och börja användas 
som ett stöd i vardagsarbetet.

Inom några är så är målet att alla ska vara i sysselsättning- minskat försörjningsstöd eller i rätt 
ersättningssystem Det krävs att vi anpassar vuxenutbildningarna, har en god kontakt med 
näringsliv för att möjliggöra praktik samt andra externa samarbeten.

De kommande åren måste arbetet med att digitalisera och automatisera möjliga processer, få ett 
större fokus. Arbetet tar mycket resurser initialt men det kommer att spara tid och underlätta för 
medborgaren framöver, därför måste det prioriteras i allt högre grad.
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På längre sikt har vi gått från att leverera till att facilitera vilket ställer stora krav på verksamheten 
att verkligen tänka nytt. Samarbetet med civilsamhället och föreningar är en förutsättning och 
måste utvecklas för att lyckas att ställa riktningen på att göra rätt saker med de resurser vi har till 
vårt förfogande

Verksamheten har en hög kompetens, korta beslutsvägar. hög grad av helhetssyn bland ledare 
och engagerade medarbetare vilket möjliggör snabba förflyttningar och anpassningar. Just därför 
är det viktigt att behålla medarbetare och vara en attraktiv arbetsgivare framöver. . 
Framgångsfaktorer för detta behöver kartläggas och hitta strategier för att lyckas.

Barn och utbildning

I och med att skolledningen nu är komplett och att framtidens skolorganisation är beslutad, 
kommer kartläggningar över skollokalernas skick och behov av förbättringar göras. Genom det 
förbättrade kvalitetsarbetet förväntas skolenheterna få en bättre bild av vilka utvecklingsområden 
som finns, samt koppla åtgärder tydligare till forskning och beprövad erfarenhet.

För att öka barn och elevers resiliens i en värld med allt högre förändringstakt kommer barn- och 
utbildningsverksamheten behöva erbjuda dem möjligheter för multimodalt lärande.

Förstelärarna inom det språkutvecklande arbetet ska säkerställa att metoden genrepedagogik 
sprids och används på samtliga skolor. I matematik ska förstelärarna kartlägga 
matematikundervisningen och sedan föreslå åtgärder för att skapa likvärdighet och höjd kvalitét. 
Två av förstelärarna genomför projekt för att bland annat höja elevernas motivation.
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FAMILJENÄMNDEN 

Övergripande 
mål

Nämndsmål
2020

Aktiviteter 
2020

Mätetal Utfall 2020 tertial 2

Riktade arbetsinsatser för ungdomar i KAA som leder till att antalet 
i kommunala aktivitetsansvaret minskar- IFO

Antal insatser, antalet 
ungdomar i KAA

Arbete pågår med riktade insatser för ungdomar i KAA. 
Utökat samarbetet mellan Studie och yrkesvägledare (SYV) 
och arbetsmarknadscoacher på AME, där coacherna 
stöttar SYV i arbetet med ungdomarna. Fortsätter stärka 
samverkan med Arbetsförmedlingen, fältsekreterarna samt 
kontinuerliga möten där varje ungdom har en individuell 
planering utifrån behov.  
I slutet av tertial 1 var antalet ungdomar i KAA 20 st. I 
september är det 59 inskrivna ungdomar. Detta beror på 
att KAA-systemet är vilande under sommaren, och i 
augusti registreras alla de ungdomar som gått ut gymnasiet 
utan slutbetyg eller ej kommer in på skola de sökt. Denna 
statistik följer trenden med hur det sett ut tidigare år.

Webbutbildningar ökar - IFO Antal utbildningar jämfört 
med 2019

Planering för utökade webutbildningar pågår.

Arbetsmarknadsaktivitet genomförs både internt och externt - IFO Antal genomförda 
aktiviteter

Totalt har 6 nya aktiviteter genomförts fram till augusti tex
Gruppverksamhet innehållande jobbsökarstöd och 
intervjuteknik
Samarbete med ABF (arbetarnas bildningsförbund) där 
gruppaktiviteter riktade mot språksvaga kvinnor 
genomförs. 
Har startat en gruppaktivitet i samarbete med 
Studieförbundet ”Prata svenska”. 
Jobbsökarverkstad fortsätter och utvecklas kontinuerligt 
efter behov. 
Projekt ”SFI för föräldralediga” har startat upp 
tillsammans med Österlens folkhögskola. 

Förenkling leder till 
att fler kan göra det 
som är långsiktigt 
hållbart.

Samverkan mellan 
verksamheterna och 
civilsamhället ger 
kunskap om långsiktig 
hållbarhet, utbildning 
samt framtida och 
samtida arbetsmarknad.

Utvärdering och utveckling av barn- och utbildningsverksamhetens 
centrala SYV-plan. Uppföljning och utveckling av enheternas arbete 
med handlingsplanen. -BoU

Gymnasiebehörighet över 
förväntat värde.
Förbättrade värden på 
BRUK- enkät gällande 
SYV-arbete
Nöjdhet med APL 
(arbetsplatsförlagdtid, prao) 
ska öka från 2019 
(elevenkät)

Värdena på BRUK- enkäten gällande hur skolor och 
förskolor arbetar med studie- och yrkesvalsarbetet brett 
har på skolan legat stabila efter en stor förbättring mellan 
läsåren 17/18 till 18/19, förskolorna har tagit nya steg 
framåt även detta läsår. Nöjdheten med praon låg under 
läsåret för åk 9 på 89,1% av elever som var nöjda och åk 8 
88,7%. I åk 9 var 74% behöriga till yrkesprogram vilket var 
en liten förbättring, ingen jämförelse kan göras då 
Skolverket stängt ner sina statistikdatabaser, på grund av 
ändrad sekretesspraxis.

God utbildning ges. God lärmiljö skapas för 
att möta individuella 
behov.

Uppföljning, utvärdering och utveckling av följande planer (förskola 
– åk 9):

 Räkna med flyt 

Utfallet på frågor kring Lust 
att läraskolinspektionens 

Skolinspektionens enkät görs vartannat år och gjordes i 
början av 2020 av årskurs 5 och 9. Frågan om lust att lära 
har i åk 5 Tomelilla värde 6,8 nationellt 6,4, åk 9 Tomelilla 
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 Lärandet i fokus  
 Språkplanen 
 Mottagningsplanen 

Uppföljning, utvärdering och utveckling av 
kompetensutbildningsinsatsen kring genrepedagogik, f-klass- åk 9. 
-BoU 

enkät är högre än liknade 
kommuner. 
HLO-resultat på vt i 
förskoleklass i jämförelse 
med ht.
Resultat på NP åk 3,6,9
Bedömning av lärmiljöer i 
förskolan (observationer)
Betyg i åk 6,7,8,9

3,7 nationellt 5,0, inga jämförelser med andra kommuner är 
möjliga endast mot rikssnittet.
HLO-resultaten ökade mellan vår- och hösttermin
Specialpedagogerna i förskolan har observerat lärmiljöer i 
samtliga förskolor och de bedöms goda, observationerna 
kommer användas för ytterligare arbete Nationella prov 
genomförs inte alternativt rapporteras inte in under läsåret 
2019/2020 på grund av Covid-19.

Meritvärde 2019 2020
Åk 6 202 205
Åk 7 182 182
Åk 8 186 176
Åk 9 180 191

Skapa fler öppna aktiviteter där innehåll styrs av deltagarnas behov - 
IFO

Antal genomförda 
aktiviteter

Exempel är  anhörigstöd i grupp och påsklovsaktiviteter 
med ungdomsgruppen., SFI för föräldralediga

Antal genomförda brukarenkäter ska öka - IFO Antal genomförda 
undersökningar

Planering för genomförande och resultatredovisning pågår.

Delaktigheten i 
samhället ökar och 
invånarna upplever 
att de kan påverka sin 
vardag.

Delaktigheten för 
kommuninvånarna i 
nämndens verksamheter 
ökar.

Utveckling av ungdomsrådet med representanter från alla skolor. - 
BoU

Antal ”beslut” och 
”remisser” i ungdomsrådet 
ökar i jämförelse med 2019.

Särskild handläggare för ungdomsrådet är utsedd enligt 
KF-s uppdrag i budget för 2020. Handläggaren ingår i 
Tomelilla direkts organisation och ska arbeta för ökat 
inflytande för unga och ta fram arbetsformer i samråd med 
ungdomarna. Ungdomsrådet har svarat på 2 remisser 
hittills under året.

Erbjuda nya tjänster som gör det möjligt att öka självständigheten. - 
IFO

Antal nya tjänster Nyby-appen har introducerats, vilken ger förutsättningar 
för flera tjänster till exempel för sysselsättning för personer 
med försörjningsstöd. 
Grön arena, ytterligare en möjlighet vid umgänge, 
sysselsättning, behandling och rehabilitering

Antalet försörjningsstödstagare minskar genom nya riktade insatser 
för olika målgrupper. -IFO

Antal försörjningstagare 
inom grupper, tex unga 
kvinnor under 30 år

 Extra tjänster har riktats till personer med 
försörjningsstöd.
Flera gruppaktiviteter samt aktivt arbete på individnivå 
med språksvaga har lett till en minskning på ca 10 % av 
språksvaga kvinnor som är aktuella på försörjningsstöd 
sedan tertial 1.  
En minskning av gruppen unga 18–25 har minskat med ca 
26 % på försörjningsstöd sedan tertial 1. 

Livslångt lärande 
uppmuntras och 
människors möjlighet 
till egen försörjning 
underlättas.

Verksamheterna bidrar 
till medvetna och 
engagerade 
samhällsmedborgare som 
har strategier för att göra 
egna livsval.

Verka för att fler företag ska finnas för elever att matcha elever mot 
gällande prao. - BoU

Antal företag som är 
anmälda

Det finns idag 134 anmälda praoplatser för elever, denna 
mätning gjordes inte i fjor så inget jämförande tal är 
möjligt, dock anses det vara ett högt antal.
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Arbetsmarknadsdag arrangeras Genomförande Arbetsmarknadsdagen ställs in på grund av Covid - 19. 

Inspiration ges till ett 
aktivt liv för bättre 
hälsa.

Kommuninvånare ges 
ökade möjligheter till 
sociala sammanhang.

Genomförda aktiviteter tillsammans med förenings- eller näringsliv 
ökar. -IFO

Antal aktiviteter Planering pågår. Aktiviteterna som planeras är att 
arbetsmarknadsenheten ska genomföra studiebesök för 
deltagarna hos arbetsgivare i Tomelilla kommun. 
Verksamheten kommer under hösten bjuda in 
föreningslivet till medborgardialog i syfte att kunna ställa 
frågor  och undersöka föreningars behov. 
Arbetsmarknadsenheten har regelbundna studiebesök hos 
arbetsgivare som tar sig an praktikplatser för våra deltagare 
samt jobbar aktivt för att stärka samverkan mellan AME 
och näringslivet.  
Covid-19 situationen kan till viss del hindra 
genomförandet. 

Barns upplevelse av att bli utredd på IFO Resultat mäts i enkät Enkäter genomförs kontinuerligt men analysen görs på 
helår.

Andelen barnutredningar som blir klara inom fyra månader ökar. -
IFO

Andel utredningar inom 4 
mån av totalt

100% av utredningarna (44 st)  under tertial 2 har 
genomförts inom 4 månader, för första tertialet 2020 var 
måluppfyllelsen 68%. 

Implementera intensivt hemmabaserat familjearbete (IHF) - IFO Antal externa placeringar Implementeringen av IHF pågår, två ärende är igångsatta. 
13 externa placeringar under T1, 6  under tertial 2.

Utveckla missbruksvården på hemmaplan Antal externa placeringar Inga externa placeringar har beviljats under tertial 2. Har 
fyra Previct-abonnemang (nio klienter har använt stödet) 
igång kontinuerligt. I oktober startar ny grupp av 
anhörigstöd riktat till målgruppen.

Utveckla verksamhetens arbete med våld i nära relationer. - IFO Antalet genomförda 
insatser, tex utbildningar, 
informationsmöten mm

Medarbetare har genomgått utbildning för att arbeta 
behandlande med både våldsutförare och våldsutsatta. 
Gemensamma rutiner kring VINR över 
verksamhetsgränserna har arbetats fram. Information på 
hemsidan har kvalitetssäkrats.
Samordnare för VINR har tydliggjort sitt uppdrag utifrån 
VINR. Har regelbundna möten med VINR – handläggare 
samt kvalitetssäkrar arbetet i individärende. 

Den upplevda 
tryggheten ökar.

Kommuninvånare 
upplever sig trygg och 
känner tillit till 
verksamheterna.

Utveckling av samarbetet med kommunikationsavdelningen. - BoU Genomförande, korrekt 
information på hemsida

Samarbete påbörjat, dialog förs kontinuerligt. Kontroll av 
informationen på hemsidorna sker under hösten.
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens individ- och 
familjeutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
7 september 2020

Justerandes sign

Fnifu § 146 Dnr FN 2020/90

Nattvandring, Östra Göinge-modellen

Familjenämndens individ- och familjeutskotts beslut
Familjenämnden beslutar att tillföra medel motsvarande halva 
projektkostnaden 75 000 sek.

Ärendebeskrivning
IFO har fått i uppdrag att utreda om Östra Göinge-modellen kring 
nattvandring kan tillämpas i Tomelilla kommun. 

Verksamheten ser att denna modell är både tillämplig och ett bra sätt att få 
nattvandrare, fältarbetare, föreningsliv och polis att samverka.

De ekonomiska incitamenten är en viktig del i modellen och pengar har sökts 
till detta genom Sparbanksstiftelsen. Härifrån har vi fått ett positivt 
mottagande av vår ansökan. Sparbanksstiftelsen är beredda att stödja med 
50% av finansieringen av ansökta medel under projekttiden.
Projekttiden omfattar 12 månader med möjlighet till förlängning omfattande 
ytterligare 1 år.

För dessa 12 månader är Sparbanksstiftelsen beredd att tillföra 50-75000 sek 
om Tomelilla kommun tillför samma summa. Detta gäller även om projektet 
förlängs ytterligare 1 år. Målsättningen ska vara att verksamheten ska 
fortsätta att bedrivas även efter projekttiden.

Projektbeskrivning har framtagits i dialog med föreningen nattvandrarna. 

Projektbeskrivning: 
Det finns behov av att öka den upplevda tryggheten för kommuninvånarna. 
Vi vet att vuxennärvaro på kvällar och helger har en positiv och 
trygghetsskapande effekt bland ungdomar. Syftet med projektet är att öka 
tryggheten bland ungdomar i Tomelilla kommun genom att goda vuxna 
förebilder vistas ute på kvällar och helger där ungdomarna finns. 

82



TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens individ- och 
familjeutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
7 september 2020

Justerandes sign

§ 146 forts.

I en bred samverkan vill föreningsliv, kommun och polis gemensamt starta 
upp ett arbete med nattvandring i Tomelilla tätort och i de mindre byarna. 
Med detta samarbete vill vi skapa trygghet och ge stöd och hjälp när det 
behövs, och där det behövs.
En vinst i att göra det tillsammans med idrottsföreningar och andra ideella 
föreningar, som är politiskt och religiöst obundna samt inkluderar ungdomar, 
är att det blir en "win-win"-effekt och en naturlig kontakt mellan unga och 
vuxna. Ungdomar som inte har någon fritidsaktivitet kan fångas upp och 
lotsas in i föreningslivet. Föreningar som deltar (med minst 3 vuxna mellan 
21.00-00.00 eller enligt överenskommelse) i nattvandringarna ersätts med 
1500 kr vid varje tillfälle. Ersättningen ger ett välkommet ekonomiskt tillskott 
och antalet aktiva i föreningarna kan öka.
De vuxna som anmäler sig till nattvandring får en introduktionsutbildning.
Löpande uppföljning ska göras under hela projekttiden. En slutlig 
utvärdering som ska kunna utgöra underlag för eventuell fortsatt satsning 
presenteras före projektslut.

Barnperspektivet
Förslaget är positivt utifrån ett barnperspektiv och är tänkt att öka tryggheten 
bland ungdomar. Barnkonventionens artiklar är tillämpbara i stora delar. 
Exempelvis: Artikel 33 ”…Barn ska skyddas från narkotika.”
Artikel 15 ”…Barn har rätt att delta i föreningar och fredliga 
sammankomster”

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar att tillföra medel motsvarande halva 
projektkostnaden 75 000 sek.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Enhetschef/Kvalitetsutvecklare Daniel Nilsen, handlingsid: 
Fn 2020.2653.
_________

Beslutet skickas till:
Kvalitetsutvecklar Daniel Nilsen
Kvalitetschef Christel Nilsson
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Rutiner och riktlinjer för avgiftsfri förskola, förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola och fritidshem
Utbildningen i kommunens förskolor och skolor ska vara avgiftsfri. Barn/elever ska utan 
kostnad ha tillgång till böcker, skrivmaterial, verktyg och andra hjälpmedel som de 
behöver för sin utbildning. 

För att fortfarande kunna genomföra vissa aktiviteter utanför skolan, som till exempel 
studiebesök, utflykter, lägerskolor och friluftsdagar får förskolan/skolan själv stå för 
kostnaden eller använda medel från projekt eller annan extern finansiering.

Avgifter

Avgifter i form av pengar ska aldrig tas ut av förskola/skola. Barn/elever ska inte betala för något 
under till exempel en utflykt, studiebesök eller idrottsdag.

Måltider

Lunchen ska vara avgiftsfri, intas lunch på annat ställe än på förskola/skola ska barnet/eleven få 
med lunch av verksamheten alternativt bli bjuden på lunch på matställe. Det ska vara möjligt för 
vårdnadshavare att skicka med till exempel en smörgås, frukt och dryck (ej söt) men detta är 
aldrig obligatoriskt.

Kostnader för frukost under studieresa intar en speciell ställning eftersom det är en kostnad som 
vårdnadshavare står för när eleven är hemma. Därför kan vårdnadshavare ombedjas att skicka 
med frukost. Verksamheten måste alltid ha beredskap att stå för frukosten i de fall 
vårdnadshavarna inte skickar med.

Om frukt ska ätas under pedagogledd verksamhet, till exempel samling står förskola/skola för 
denna. I övrigt kan vårdnadshavare välja att skicka med frukt till sitt barn för att ätas på rast. 

Insamling av pengar

Insamling av pengar till klasskassor där vårdnadshavare betalar och pengarna sedan används till 
förskole-/skolverksamhet får inte förekomma. 

Utrustning

Förskolan/skolan ska ha utrustning för utlåning till barn/elever när detta krävs för aktiviteter 
under verksamhetstid, till exempel luciafirande eller skridskoåkning. Vårdnadshavare kan 
ombedjas att utrusta sitt barn själva. Verksamheten måste alltid ha beredskap att stå för 
utrustningen i de fall vårdnadshavarna inte utrustar sitt barn. Kläder för inom- och utomhusbruk 
anses som behov för den dagliga livsföringen och betraktas inte som en skolkostnad. 

Vid avsiktlig skadegörelse av skolans utrustning till exempel utlånade digitala verktyg kan 
ersättning för uppkomna skador bli aktuell.
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Barn och utbildning, Stöd och 
omsorg
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Ulrika Ahrlin
Biträdande skolchef
Direkt 0417-18487
Mobil 0709-958487
ulrika.ahrlin@tomelilla.se

Tomelilla den 16 september 2020 Dnr FN 2020/100

Familjenämnden

Riktlinje för avgiftsfri förskola, förskoleklass, 
grundskola, grundsärskola och fritidshem

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden antar förvaltningens förslag för riktlinjer för avgiftsfri 
förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade i ärende 2019/187 

 att det ska upprättas gemensamma riktlinjer för avgifter i 
kommunens skolor  

 att ett tak sätts för hur höga avgifter skolan får ta ut av föräldrarna 
under ett läsår

Barn- och utbildningsverksamhetens ledningsgrupp har processat möjliga 
riktlinjer som både ska kunna leda till ökad likvärdighet och praktiskt 
fungera att arbeta efter ute i verksamheterna. Se förslag, handling 2020.???

Skolverket ger följande information:
https://www.skolverket.se/for-dig-som-ar.../elev-eller-foralder/skolans-
organisation/avgifter-i-skolan

Ekonomiska konsekvenser
Riktlinjerna innebär att verksamheterna står för kostnader som tidigare 
kan ha lagts på vårdnadshavare. Initialt kan verksamheterna behöva 
komplettera till exempel utrustning.

Barnperspektivet
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Riktlinjer gällande avgifter ökar likvärdigheten för eleverna.

Miljöperspektivet
Riktlinjer gällande avgifter ger ingen miljöpåverkan.

Uppföljning

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Ulrika Ahrlin biträdande skolchef, 2020-09-16

Barn och utbildning

Ulrika Ahrlin
Biträdande skolchef

Beslutet skickas till:

Familjenämnden
Kommunstyrelsen
Skolchef

86



Skolvision
Tomelilla kommun

2021–2030
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Alla barn ska ges de 
bästa förutsättningarna

Skolvisionen är framtagen och beslutad av familjenämnden för att vara en 
riktlinje och en strävan för alla som verkar inom förskole- och skolverksamhet i 
Tomelilla kommun. Den ska tydligt visa hur verksamheten drivs och utvecklas. 
Det övergripande målet är att alla barn och ungdomar ska ges bästa förutsätt-
ningar och möjligheter till god utveckling och valmöjligheter i livet.

Nedan fyra ledord är avgörande för framgång och för en god skolutveckling.

LEDORD
SAMVERKAN

ARBETSRO

INDIVIDUELLT FOKUS

MOTIVATION
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”Vi stödjer 
varandra 
och delar 
erfarenheter”
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Förskola/skola och föräldrar har ett gemensamt ansvar och tillsammans 
skapar vi bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande.

Förskolan/skolans huvudman, kommunen och verksamhetens ledning 
har ett nära och stödjande samarbete. Inom rektorsgruppen samt inom 
och mellan lärargrupper och skolenheter sker också ett nära samarbete. 
Vi stödjer varandra och delar erfarenheter för att ge eleverna de bästa 
förutsättningarna.

Förskola/skola och arbetsliv samverkar i flera aktiviteter anpassade för 
respektive åldersgrupp. Syftet med det är att ge underlag och stöd i elev
ernas framtida utveckling och livsval.

SAMVERKAN
Vi arbetar tillsammans och samverkar. 
Alla hjälps åt och stödjer varandra.
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Resultatutveckling med en tydlig målbild är i fokus för verksamhet och 
individer. Eleverna ges goda möjligheter för egna livsval. Förutsättning
arna för lärare och personal är långsiktiga för att skapa trygghet i arbetet 
med fokus på målen. Strävan är att inte ändra för ofta i förutsättning  ar
na. Organisering av verksamheten anpassas till målen och elevernas olika 
förutsättningar för att ge alla möjligheter till en hög måluppfyllelse.

ARBETSRO
Vi arbetar långsiktigt och uthålligt med både 
 gemensamma och individuella mål för att skapa 
arbetsro för elever och personal.

”Vi arbetar 
långsiktigt 

och uthålligt”
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”Vi arbetar 
långsiktigt 

och uthålligt”

93



Stödet som varje elev behöver för en god utveckling utifrån sina behov 
och förutsättningar tillgodoses. Utmaningar för att nå mål och goda 
resultat ges alla elever utifrån ett individuellt perspektiv. Möjligheter 
och verktyg i undervisningen skapas och ges eleverna för bästa möjliga 
studie resultat.

INDIVIDUELLT 
FOKUS
Vi ser varje elev och har individens personliga 
utveckling i starkt fokus.
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Engagemang och vilja är en framgångsfaktor hos lärare, personal, elever 
och föräldrar. Nyfikenhet och höga förväntningar skapar stimulans att 
lära. Möjligheter presenteras aktivt för att eleverna ska se att livsvalen 
ökar drastiskt genom höga målsättningar och uppnådda mål.

MOTIVATION
Vi stimulerar eleverna till lärande genom deras 
egen drivkraft.
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”Nyfikenhet och 
höga förväntningar 

skapar stimulans 
att lära”
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Skolvisionen är i första hand ett dokument med strävan 
att väcka tankar hos alla som verkar inom förskola och utbildning

 i Tomelilla kommun. Den ger inga svar på exakt hur verksamheten ska 
bedrivas men visar på vilka förväntningar som finns på alla som är 

engagerade och medverkar till en bra skola och framtid för kommunens 
barn och ungdomar.
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Barn och utbildning, Stöd och 
omsorg
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Carl-Henrik Andersson
Vik. sekreterare familjenämnden
Direkt 0417-180 14
Mobil 0709-95 80 14
carl-
henrik.andersson@tomelilla.se

Tomelilla den 18 september 2020 Dnr FN 2020/1

Familjenämnden

Redovisning av anmälningsärenden 2020

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden lägger redovisningen av anmälningsärende till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Anmälningsärenden till familjenämnden 1 maj till 15 september 2020.

1. Skolverkets beslut 2020-05-11 om bidragsramar 2021 avseende 
statsbidrag för en likvärdig skola enligt förordningen 2018:49 om 
statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling. 
Tomelilla kommun tilldelas en bidragsram på 8 812 688 kronor.

2. Länsstyrelsen i Jönköpings län beslut 2020-06-10 om ersättning för 
att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och 
familjekontakter enligt 37 a § förordning 2010:1122. Tomelilla 
kommun beviljas 461 200 kronor för insatsen SFI för 
föräldralediga 2020-09-01 – 2021-06-30.

3. Förvaltningsrättens beslut 2020-06-16 nr. 7981-19, 7982-19, 7984-
19, 7985-19 angående tilläggsbelopp enligt skollagen. Målen 
återförvisas till Familjenämnden i Tomelilla kommun för ny 
handläggning.

4. Förvaltningsrättens beslut 2020-06-16 nr. 7987-19 angående 
tilläggsbelopp enligt skollagen. Målet återförvisas till 
Familjenämnden i Tomelilla kommun för ny handläggning

5. Förvaltningsrättens dom 2020-06-29 nr. 4080-20 angående 
överklagan av Familjenämnden i Tomelillas beslut § 36/2020 om 
föreläggande att fullgöra skolplikten enligt skollagen. 
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
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6. Förvaltningsrättens beslut 2020-06-29 nr. 5944-20 angående 
Familjenämnden i Tomelillas ansökan om utdömande av vite. 
Förvaltningsrätten avvisar ansökan.

7. Förvaltningsrättens dom 2020-06-29 nr. 6474-20 angående 
överklagan av Familjenämnden i Tomelillas beslut § 51/2020 om 
vitesföreläggande att fullgöra skolplikten enligt skollagen. 
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

8. Förvaltningsrättens dom 2020-06-29 nr. 4081-20 angående 
överklagan av Familjenämnden i Tomelillas beslut § 28/2020 om 
föreläggande att fullgöra skolplikten enligt skollagen. 
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

9. Förvaltningsrättens dom 2020-06-29 nr. 6477-20 angående 
överklagan av Familjenämnden i Tomelillas beslut § 50/2020 om 
vitesföreläggande att fullgöra skolplikten enligt skollagen. 
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

10. Förvaltningsrättens beslut 2020-06-29 nr. 5946-20 angående 
Familjenämnden i Tomelillas ansökan om utdömande av vite. 
Förvaltningsrätten avvisar ansökan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, vik. sekreterare Carl-Henrik Andersson, 2020-09-18
Beslut från Skolverket, handlingsid: Fn 2020.1670.
Beslut från Länsstyrelsen i Jönköpings län, handlingsid: Fn 2020.2009.
Beslut från Förvaltningsrätten i Malmö, handlingsid: Fn 2020.2092.
Beslut från Förvaltningsrätten i Malmö, handlingsid: Fn 2020.2096.
Dom från Förvaltningsrätten i Malmö, handlingsid: Fn 2020.2184.
Dom från Förvaltningsrätten i Malmö, handlingsid: Fn 2020.2185.
Dom från Förvaltningsrätten i Malmö, handlingsid: Fn 2020.2186.
Dom från Förvaltningsrätten i Malmö, handlingsid: Fn 2020.2187.
Dom från Förvaltningsrätten i Malmö, handlingsid: Fn 2020.2189.
Dom från Förvaltningsrätten i Malmö, handlingsid: Fn 2020.2190.

Familjenämnden centralt/övergripande

Carl-Henrik Andersson
Vik. sekreterare familjenämnden
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BESLUT 
  

Datum 

2020-06-10 

  

Beteckning 

851-1348-2020 

Sida 1/3  

 

 

 

     

Niclas Olstedt 

Samhällsavdelningen 

010-223 64 62 

   

  
 

 Tomelilla kommun 

Gustavs torg 16 

273 80 Tomelilla 

 

 

    

 

 

 

Länsstyrelsen i Jönköpings län    |    Besöksadress Hamngatan 4, Jönköping    |    Postadress 551 86 Jönköping 

Telefon 010-22 36 000    |    Fax 010-22 36 110    |    E-post jonkoping@lansstyrelsen.se    |    Webb www.lansstyrelsen.se/jonkoping 

Ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med 
flyktingguider och familjekontakter enligt 37a § förordning 
2010:1122 

Beslut 

Inom ramen för 37a § förordning om statlig ersättning för att stärka 
och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter 
(2010:1122) beviljar Länsstyrelsen i Jönköpings län Tomelilla 
kommun 461200 kronor för insatsen SFI för föräldralediga för 
tidsperioden 2020-09-01 - 2021-06-30.  

Skäl för beslut 

Länsstyrelsen beviljar delar av ansökt summa.  

 

Länsstyrelsen bifaller delvis ansökan med motiveringen att den 
(efter komplettering) omfattar både en strävan att utveckla 
samverkan mellan kommunen och Österlens folkhögskola på sikt 
samt att utveckla SFI för nyanlända föräldralediga vilket enligt 
ansökan även efterfrågats av deltagare som kommer/har avbrutit 
sina studier pga föräldraledighet. Länsstyrelsen avslår den del av 
ansökan som omfattar hyra av klassrum då ansökan inte tydligt 
förklarar varför kostnaden uppstår avseende en undervisningslokal 
som är tillgänglig hos samarbetsparten Österlens folkhögskola, tex 
om den tas i anspråk för verksamhet som då måste hyra lokal på 
annat ställe? Gällande lokaliseringsfrågan erfar Länsstyrelsen 
sedan tidigare beviljade insatser då kommuner samverkat med 
folkhögskolor att folkhögskolemiljön i de flesta fall utgör en mycket 
god arena för integration och inkludering. 

Bakgrund 

Länsstyrelsen i Jönköpings län förmedlar medel till kommuner 
enligt 37a § i ersättningsförordningen (2010:1122), för att stärka 
och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter. 
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 BESLUT 
  

Datum 

2020-06-10 

  

Beteckning 

851-1348-2020 

Sida 2/3   

 
 

Länsstyrelsen i Jönköpings län prövar frågor om och betalar ut 
ersättning enligt 37a §. 

Utbetalning av beviljade medel 

Utbetalning av beviljade medel sker från Länsstyrelsen i 
Jönköpings län senast vecka 27.  

Redovisning 

Delredovisning lämnas in senast 2021-02-28. Slutredovisning 
lämnas in senast 2021-08-29. Redovisningarna skickas till 
Länsstyrelsen Skåne, via e-tjänst för del- och slutredovisning. 
Redovisningarna görs digitalt i särskilda e-tjänster som kommer att 
finnas på Länsstyrelsens webbplats. 

Den som beviljats medel ska kunna visa verifikat och andra 
underlag för redovisningen.  

Återbetalning 

Enligt 39 § förordning om statlig ersättning för insatser för vissa 
utlänningar (2010:1122) får beviljade medel återkrävas om 
ersättningen har lämnats på felaktig grund eller med för högt 
belopp. Om felet inte har orsakats av mottagaren, är denna 
återbetalningsskyldig endast om mottagaren insett eller skäligen 
borde ha insett felet. 

Enligt 40 § är en mottagare av ersättning även 
återbetalningsskyldig för medel som inte har använts för avsett 
ändamål.  

Om en mottagare är återbetalningsskyldig enligt 39 §, ska den 
myndighet som beslutat om ersättningen besluta att återkräva det 
felaktigt utbetalda beloppet. 

Om en mottagare är återbetalningsskyldig enligt 40 §, får den 
myndighet som beslutat om ersättningen besluta att återkräva de 
medel som inte har använts för avsett ändamål. 

 

Särskilda skäl  

Företrädare för insatser som beviljas medel ska ha beredskap för 
att medverka i för länet gemensamma spridningsseminarier och 
annat erfarenhetsutbyte. I det fall marknadsföring sker eller 
information sprids om insatsen i media, sociala medier, via 
affischering etc. skall det framgå att insatsen finansernas av 
Länsstyrelsen Skåne. Företrädare för projektägaren ska också 
närvara på obligatorisk uppstartsträff under hösten 2020. 
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 BESLUT 
  

Datum 

2020-06-10 

  

Beteckning 

851-1348-2020 

Sida 3/3   

 
 

Upplysning 

Detta beslut får enligt § 42 förordning om statlig ersättning för 
insatser för vissa utlänningar (2010:1122) inte överklagas.  

Väsentliga förändringar och omfördelningar inom beviljad budget 
ska godkännas av Länsstyrelsen Skåne.  

För information om hur länsstyrelserna behandlar personuppgifter, 
se www.lansstyrelsen.se/dataskydd.  

Kontakt 

Kontaktperson för ansökan i Tomelilla kommun är Tina Svensson 

För ytterligare information, kontakta Torgny Ängquist, e-post: 
torgny.angquist@lansstyrelsen.se, telefon: 010-221 17 13, 
Länsstyrelsen Skåne, alternativt Niclas Olstedt, Länsstyrelsen i 
Jönköpings län. Vid kontakt med Länsstyrelsen Skåne, uppge 
diarienummer 851-17193-2020.  

 

 

Beslut i detta ärende har fattats av tillförordnad avdelningschef 
Nina Lindgren. Föredragande har varit integrationsutvecklare 
Niclas Olstedt. 
 

 

 

 

Nina Lindgren 

 

 

   Niclas Olstedt  
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens individ- och 
familjeutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
7 september 2020

Justerandes sign

Fnifu § 155 Dnr FN 2020/1

Redovisning av statistik ensamkommande barn 
augusti 2020

Familjenämndens individ- och familjeutskotts beslut
Familjenämndens individ- och familjeutskott beslutar att lägga informationen 
till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Ingen förändring augusti 2020. Se bilaga, handlingsid: Fn 2020.2674.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämndens individ- och familjeutskott beslutar att lägga informationen 
till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, assistent Zenitha Thulin, handlingsid: Fn 2020.2673.
Statistik ensamkommande, handlingsid: Fn 2020.2674.
_________

Beslutet skickas till:

Familjenämnden
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens individ- och 
familjeutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
10 augusti 2020

Justerandes sign

Fnifu § 140 Dnr FN 2020/1

Statistik ensamkommande barn juli 2020

Familjenämndens individ- och familjeutskotts beslut
Familjenämndens individ- och familjeutskott beslutar att lägga informationen 
till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Ingen förändring från föregående månad - juni 2020.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämndens individ- och familjeutskott beslutar att lägga informationen 
till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse assistent Zenitha Thulin, handlingsid: Fn 2020.2457.
Statistik ensamkommande barn juli 2020, handlingsid: Fn 2020.2456.
_________
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Barn och utbildning, Stöd och 
omsorg
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Johan Linander
Kanslichef
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
johan.linander@tomelilla.se

Tomelilla den 16 september 2020 Dnr FN 2020/3

Familjenämnden

Anmälan delegeringsbeslut

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

Ärendebeskrivning
I enlighet med de av familjenämnden beslutade delegeringsreglerna anmäls 
härmed beslut fattat med stöd av punkt 2.1: ”Besluta att avslå en begäran 
om att få ta del av allmän handling eller att lämna ut allmän handling med 
förbehåll.” Beslutet fattades den 10 september 2020 av kanslichef Johan 
Linander.

Ekonomiska konsekvenser
Ärendet har inga ekonomiska konsekvenser.

Barnperspektivet
Ärendet påverkar inte barn.

Miljöperspektivet
Ärendet påverkar inte miljön.

Uppföljning
Ärendet behöver inte följas upp.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 17 september 2020.

Familjenämnden centralt/övergripande

Johan Linander
Kanslichef
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