
Tomelilla kommun
Familjenämnden

Ledamöter kallas
Ersättare underrättas

Tid: Fredagen den 29 maj 2020 kl. 08.30

Plats: Dubbelgöken 1 och 2, Kommunhuset i Tomelilla

Kallelse med föredragningslista

Ärenden
Diarienr Sidnr

1 Val av justerare och tidpunkt för justering
2 Ändringar i föredragningslistan
3 Dialoger och informationsärenden 2020/2 2 - 26
4 Ordförandebeslut tillfällig höjning av 

försörjningsstöd för familjer med gymnasieelever
2020/61 27 - 28

5 Tertialrapport 1 2020 för familjenämnden 2020/74 29 - 38
6 Uppföljning av intern kontroll Familjenämnden 

första tertialet 2020
2020/72 39 - 48

7 Plan för kvalitetsuppföljning inom individ och familj 
tertial 1 2020

2020/23 49 - 60

8 Svar på motion - Angående skolresa till 
koncentrations- och  förintelselägret Auschwitz-
Birkenau

2020/56 61 - 62

9 Föräldrars ersättningsskyldighet för placerade barn 2020/67 63 - 72
10 Ansökan till länsstyrelsen om tillgänglighet för 

samtal om våld i nära relationer
2020/73 73 - 74

11 Redovisning av anmälningsärenden Fnifu 6 april 
2020

2020/1 75 - 77

12 Redovisning av anmälningsärenden fnifu 4 maj 2020 2020/1 78 - 81

Christer Yrjas Johan Linander
Ordförande Sekreterare

Meddela förhinder i god tid till Kommunledningskontoret som kallar ersättare.
Telefon 0417-18253 Johan Linander
E-post: kommun@tomelilla.se
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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:

Thomas Lindberg
Kommunsekreterare
Direkt 0417-180 00
Mobil AnsvarigMobil
thomas.lindberg@tomelilla.se

Tomelilla den 20 maj 2020 Dnr FN 2020/2

Familjenämnden

Tjänsteskrivelse - Dialoger och informationsärenden

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Socialchef Viweca Thoresson informerar om individ- och 
familjeverksamheten samt tar emot frågeställningar gällande IVO:s beslut 
om brister i handläggningen av klagomål med mera

Skolchef Johan Holmqvist informerar om utbildningsverksamheten.

Tf. enhetschef Daniel Nilsen informerar om nattvandring enligt Östra 
Göinge-modellen.

Enhetschef Tina Svensson informerar om verksamheten gällande KAA-
ungdomar i kommunen.

Ordföranden informerar om beslutet, Fn § 56/2020, om ekonomisk 
information till nämnden.

  
Familjenämnden centralt/övergripande

Thomas Lindberg
Kommunsekreterare
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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:

Daniel Nilsen
Tf. Enhetschef
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil 0709-958256
daniel.nilsen@tomelilla.se

Tomelilla den 20 maj 2020 Dnr FN DiaNr

Familjenämnden

Nattvandring (Östra Göinge-modellen)

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar lägga rapporteringen av uppdraget Nattvandring, 
Östra Göinge-modellen till handlingarna och återkomma till 
familjenämnden med en färdig utredning till sammanträdet den 26 juni 
2020.

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 väntar vi besked. 
Möte har hållits mellan nattvandrare och Tomelilla kommun. Ytterligare 
ett möte är inplanerat.

Ekonomiska konsekvenser
De ekonomiska incitamenten är en viktig del i modellen och pengar har 
sökts till detta genom Sparbanksstiftelsen. Härifrån väntar vi besked.

Barnperspektivet
Förslaget är positivt utifrån ett barnperspektiv.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att uppföljningen påverkar miljön.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse tf. enhetschef Daniel Nilsen, 20 maj 2020.

Familjenämnden centralt/övergripande

Daniel Nilsen
Tf. Enhetschef
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Kommunala aktivitetsansvaret 
(KAA)
2018 till april 2020
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• har fullgjort sin skolplikt (eller har blivit folkbokförda i landet vid en tidpunkt då 
de inte har skolplikt)

• inte genomför utbildning i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller 
motsvarande utbildning 

• inte har en gymnasieexamen eller ett gymnasiesärskolebevis

• inte har fullföljt utbildning som motsvarar gymnasieskolan eller 
gymnasiesärskolan med godkänt resultat.

• För fullföljd utbildning måste examensbevis finnas (samlat betygsdokument 
är inte tillräckligt).

• OBS från och med 1 juli 2018 omfattas inte elever på 
introduktionsprogrammen av aktivitetsansvaret. De omfattas av 
inrapportering till Statistiska centralbyrån till och med första halvåret 2018.

2020-05-22 2

Dessa ungdomar omfattas av KAA
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• Varje cirkel representerat ett postnummer, 
storleken representerar antal ungdomar i det 
kommunala aktivitetsansvaret

• I centrala Tomelilla är det 26 aktiva

• På landsbygden i Tomelilla kommun är det 
20 aktiva

• Det går endast att få fram dagsfärska 
uppgifter om bostadsort

2020-05-22 3

KAA-ungdomars 
bostadsort 8 Maj 2020
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Aktuella ärende idag: 46 stycken 
- Flickor: 
- Pojkar

Antal ungdomar vi har kontakt och en upprättad planering med: 19 st

Flickor                Pojkar 
16 år = 2            16 år = 1 
17 år = 1            17 år = 2 
18 år = 1            18 år= 3 
19 år = 6            19 år = 3 

2020-05-22 4

Aktuell situation
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Pojkar 16 år

Pojkar 17 år

Pojkar 18 år

Pojkar 19 år

Aktiva KAA – ungdomar 2018 - 2020 april, pojkar (aktiv = kan har blivit 
inskriven föregående år) 
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Flickor 16 år

Flickor 17 år

Flickor 18 år

Flickor 19 år

Aktiva KAA – ungdomar 2018 - 2020 april, flickor (aktiv = kan ha blivit 
inskriven förra året) 

2020 2019 2018
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2020-05-22 7

Antal avslutade

12
4

78

38

ANTAL AVSLUTADE KAA ÄRENDEN
2018 2019 2020 till April
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2020-05-22 8
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Studier avbrutna från ett introduktionsprogram eller motsvarande

Studier avbrutna från ett nationellt program eller motsvarande
Studier på ett nationellt program slutfört med studiebevis (ej examen)

Studier på ett introduktionsprogram (fram till sommaren 2018)
 Uppgift saknas.
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2020-05-22 9
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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:

Christer Yrjas (C)
Ordförande familjenämnden
Direkt 0417-180 00
Mobil AnsvarigMobil
thomas.lindberg@tomelilla.se

Tomelilla den 6 april 2020 Dnr FN 2020/61

Familjenämnden

Ordförandebeslut tillfällig höjning av 
försörjningsstöd för familjer med gymnasieelever

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämndens ordförande Christer Yrjas (C) beslutar med stöd av 
kommunallagen 6 kap § 39 att familjer med gymnasieelever kan ansöka 
om att få en tillfällig höjning av försörjningsstödet efter individuell 
bedömning.

Ärendebeskrivning
I enlighet med kommunallagen 6 kap § 39 och familjenämndens  
delegeringsregler p.13.10 kan ordförande i nämnden fatta beslut i 
brådskande ärenden. 

Med anledning av att gymnasieundervisningen sker på distans och detta 
leder till att eleverna inte får lunch i skolan med följd att familjernas 
kostnader för mat ökar har förvaltningen utrett frågan. 

Det finns 496 gymnasieelever som är folkbokförda i Tomelilla kommun. 
Av dessa går 251 på gymnasiet i Ystad. Ystads kommun erbjuder 
gymnasieeleverna att hämta matpaket på skolan. För eleverna som bor i 
Tomelilla kommun finns det ingen rimlig möjlighet att åka till Ystad för 
att hämta ett matpaket eftersom lunchrasten endast är 40-60 min lång. 

Om samtliga hushåll med gymnasieelever som har försörjningsstöd skulle 
ansöka om tillfällig höjning så blir kostnaden 2 146 kr per dag. Det är 39 
skoldagar kvar efter påsklovet vilket skulle kunna resultera i en total 
kostnad för kommunen på ca 83 700 kr.

Med denna lösning stöttas de familjer som verkligen är i störst behov av 
hjälp.
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Ekonomiska konsekvenser
Den ekonomiska konsekvensen kan maximalt bli 84.000 kr.

Barnperspektivet
Kommunerna har ingen skyldighet att erbjuda gymnasieelever skollunch 
och det finns också många gymnasieelever som inte längre är barn, det vill 
säga har fyllt 18 år. Det är ändå viktigt att gymnasieelever kan äta en 
ordentlig lunch för att kunna följa fjärrundervisningen. Särskilt för de barn 
som är 16-18 år och lever i familjer med mycket små ekonomiska 
marginaler är det viktigt med någon åtgärd.

Miljöperspektivet
Detta beslut har ingen direkt påverkan på miljön.

Beslutsunderlag
Ordförandebeslut familjenämndens ordförande Christer Yrjas, 6 april 
2020.

Individ och familjeomsorg

Christer Yrjas (C)
Ordförande familjenämnden

Beslutet skickas till:

Familjenämnden som information
Socialchef Viweca Thoresson
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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 20 maj 2020 Dnr FN 2020/74

Familjenämnden

Tjänsteskrivelse tertialrapport 1 2020 för 
familjenämnden

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

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

Barn och utbildning förväntas ha en ekonomi i balans till årsskiftet. 
Prognosen för gymnasiet är ett underskott motsvarande -1,8 mnkr. 
Anledningen är att det är fler gymnasieelever och kostnadsökningar som 
det inte varit fullt ut budgeterat för. Det prognostiserade överskottet 
centralt och överskottet som skolorna förväntas generera kommer 
balansera gymnasiets underskott. Det överskott som kommer att uppstå 
centralt beror på vakanta tjänster samt tjänstledighet och föräldraledighet. 
Förskolorna får statsbidrag "mindre barngrupper" och denna uppgår till 
1,9 mnkr för vårterminen. 

Förskolorna räknar med att erhålla lika mycket i statsbidrag under hösten. 
Grundskolorna får ett annat statsbidrag "likvärdig skola" och beloppet 
uppgår till 5,7 mnkr 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.

Individ och familj prognostiserar ett underskott på -3,0 mnkr.
Verksamheten prognostiserar ett underskott för placeringar av barn och 
unga, försörjningsstöd och kommunal vuxenutbildning, med totalt -5,2 
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mnkr. 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 våren 
och några planeras att avslutas fram till sommaren och ersättas med 
hemmaplanslösningar. Syftet är 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 framöver 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.

Redan nu 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.

Resultatet för helår kan komma att förbättras vid eventuellt tillkommande 
statsbidrag.

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.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 20 maj 2020.
Tertialrapport 1 år 2020 Tomelilla kommun familjenämnden, handlingsid: 
Fn 2020.xxx.
Mål och aktivitetsuppföljning FN 2020 tertial 1, handlingsid: Fn 2020.xxx.
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Familjenämnden centralt/övergripande

Johan Linander
Kanslichef

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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TERTIALRAPPORT 1 år 2020 Tomelilla 
kommun
Status: Påbörjad    Rapportperiod: 2020-04-30    Organisation: Familjenämnden    

Familjenämnden
Väsentliga händelser
Barn och utbildningsverksamheten

 Familjenämnden har beslutat att befintligt grundskolestruktur behålls efter den 
genomlysning som genomförts under vintern -20. En översyn av lokalerna kommer att 
ske med fokus på tätorten, för kort- och långsiktig planering av underhåll och anpassning 
av desamma. Rekrytering av skolledare är klar och samtliga rektorstjänster är tillsatta.

 Nationella prov genomförs inte/alternativt redovisas inte till Skolverket för läsåret 19/20 
på grund av påverkan på skolsystemet av Covid-19 situationen.

 En stor del av förskolebarnen har under vårterminen haft stor frånvaro från förskolan på 
grund av Covid-19 situationen och därmed inte deltagit i det pedagogiska arbetet.

 En liten del elever har under vårterminen haft stor frånvaro från grundskolan på grund av 
Covid-19 situationen och därmed inte deltagit /eller deltagit i lägre grad i undervisningen.

Individ och och familjeomsorgen
 Arbetsmarknadsenheten och enheten Försörjningsstöd/vuxen missbruk har slagits 

samman till en gemensam enhet Arbete och försörjning, med fokus på "min väg mot 
självförsörjning".

 Inriktningen med större del hemmaplanslösningar har börjat genomföras med nya 
metoder och tjänster.

 På grund av Covid-19 situationen har vissa insatser och aktiviteter ställts in eller 
förändrats i utförandet.

Intern kontroll
Barn- och utbildningsverksamheten
Kartläggning av de olika processerna, tilläggsbeloppens användning och ensamarbete på 
förskola/fritidshem har påbörjats. Brister har funnits i skolpliktsbevakningens rutiner och nya 
rutiner kommer att införas inför hösten. Punkten för 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.
Individ och familjeomsorgen
Arbetet med att kontrollera riskområden har startat upp under tertialen och visar på att 
förvaltningen arbetar aktivt för att minska riskerna. Följsamheten till rutinen för 
skyddsbedömning i våld i nära relationer har granskats i 5 ärende och några avsteg har 
identifierats. Försörjningsstödet har ökat något p.g.a arbetslöshet jämfört med förra tertialen men 
samtidigt minskat på grund av andra orsakskoder. Utredningstiden vid barnutredningar (max 4 
mån) fortsätter att förbättras från 57 till 68 % trots ett ökat inflöde av aktualiseringar. IHF 
metoden (individuellt hemmabaserat familjearbete) används i två ärende och förvaltningen har i 
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samverkan med LSS och skola kunnat erbjuda hemmaplanslösningar i två individuella ärende. 
Därmed ökar möjligheten för handläggaren att motivera och besluta om hemmaplanslösningar. 
Rutinen för hantering av synpunkter och klagomål har följts i samtliga nio klagomål. Identifierade 
brister dokumenteras i en handlingsplan och följs upp inom tre månader. 8 av 10 handläggare 
känner sig osäkra på vad och hur de ska rapportera avvikelser. Utbildningar har genomförts och 
från den 1 maj finns avvikelsehanteringen i verksamhetssystemet vilket underlättar 
rapporteringen.

Måluppföljning
Nämndsmål Bedömning
Samverkan mellan verksamheterna och civilsamhället ger kunskap om 
långsiktig hållbarhet, utbildning samt framtida och samtida arbetsmarknad.
Kommentar:
Målet bedöms bli delvis uppfyllt. Aktiviteter för att nå målet är till viss del genomförda och 
flera är planerade under året. Flera mätningar av resultat är inte gjorda än. En av mätningarna 
är gymnasiebehörigheten där det finns en osäkerhet om man uppnår ett högre värde än 
förväntat, Covid-19 påverkar. Åtgärder är vidtagna, bland annat genomförs lovskola på flera 
lov.
God lärmiljö  skapas för att möta individuella behov.
Kommentar:
Målet bedöms bli delvis uppfyllt. Flera av mätningarna görs efter vårterminens slut. En 
osäkerhet finns kring betygsresultat. Enligt enkät har elevernas lust att lära ökat (åk5) samt 
vårdnadshavarnas bedömning av detta. Åk 9 har minskat något.
Delaktigheten för kommuninvånarna i nämndens verksamheter ökar.
Kommentar:
Målet bedöms bli uppfyllt. IFO har ökat antalet öppna aktiviteter och planering för 
brukarenkäter pågår. Ungdomsrådets arbete pågår, en 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 inte mottagit några remisser under första terialet.
Verksamheterna bidrar till medvetna och engagerade samhällsmedborgare som 
har strategier för att göra egna livsval.
Kommentar:
Målet bedöms bli delvis uppfyllt. Flera nya tjänster har introducerats som ger större möjligheter 
att hitta individuella lösningar. Nya riktlinjer för ekonomiskt bistånd har fastställts med 
tydligare krav på motprestation. Osäkerhet finns kring minskat försörjningsstöd på grund av 
Covid-19 situationen. Någon planerad aktivitet, bland annat Arbetsmarknadsdagen för elever 
kan vara hotad av Covid-19 situationen.
Kommuninvånare ges ökade möjligheter till sociala sammanhang.
Kommentar:
Målet bedöms bli helt uppfyllt. Aktiviteter utförs och planeras framåt, bland annat studiebesök 
hos olika arbetsgivare för arbetsmarknadsenheten.
Kommuninvånare upplever sig trygga och känner tillit till verksamheterna.
Kommentar:
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Målet bedöms bli helt uppfyllt. Utökade lösningar för individer i behov av stöd kommer finnas 
inom kommunen. Utveckling av information till kommuninvånare pågår.

Ekonomi
Nettokostnad (mnkr) Utfall jan-

apr 2020
Budget 

2020
Prognos 

2020
Budget-

avvikelse
Barn- och utbildningsverksamheten
Ledning och politik -4,6 -16,0 -14,7 1,3
Gymnasiet -24,0 -73,1 -74,9 -1,8
Skolpeng/Barnpeng -61,3 -183,9 -183,9 0
Barn och utbildning 1-16 år -14,9 -56,6 -56,1 0,5

Summa barn- och 
utbildningsverksamheten

-104,8 -329,6 -329,6 0

Individ och familjeomsorgen
Ledning och politik -1,6 -5,4 -4,9 0,5
Barn och unga -12,4 -29,4 -30,8 -1,4
Arbete och försörjning -6,5 -17,2 -19,3 -2,1
Arbetsmarknadsenheten -0,5 -2,8 -2,0 0,8
Kommunal Vuxenutbildning -2,6 -6,2 -7,0 -0,8

Summa individ och 
familjeomsorgen

-23,6 -61,0 -64,0 -3,0

Summa nettokostnad -128,4 -390,6 -393,6 -3,0

Investeringar (mnkr) Utfall jan-
apr 2020

Budget 
2020

Prognos 
2020

Budget-
avvikelse

IKT Plan 0 -1,5 -1,5 0
Inventarieutbyten 0 -1,5 -1,5 0

Summa investeringar 0 -3,0 -3,0 0

Familjenämnden prognostiserar ett underskott på -3,0 mnkr. Prognosen försvåras när det endast 
har gått fyra månader samt att effekterna av Covid – 19 inte går att förutspå.
Barn- och utbildningsverksamheten
Barn och utbildning förväntas ha en ekonomi i balans till årsskiftet. Prognosen för gymnasiet är 
ett underskott motsvarande -1,8 mnkr. Anledningen är att det är fler gymnasieelever och 
kostnadsökningar som det inte varit fullt ut budgeterat för. Det prognostiserade överskottet 
centralt och överskottet som skolorna förväntas generera kommer balansera gymnasiets 
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underskott. Det överskott som kommer att uppstå centralt beror på vakanta tjänster samt 
tjänstledighet och föräldraledighet. Förskolorna får statsbidrag "mindre barngrupper" och denna 
uppgår till 1,9 mnkr för vårterminen. Förskolorna räknar med att erhålla lika mycket i statsbidrag 
under hösten. Grundskolorna får ett annat statsbidrag "likvärdig skola" och beloppet uppgår till 
5,7 mnkr 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.
Individ och familjeomsorgen
Individ och familj prognostiserar ett underskott på -3,0 mnkr.
Verksamheten prognostiserar ett underskott för placeringar av barn och unga, försörjningsstöd 
och kommunal vuxenutbildning, med totalt -5,2 mnkr. 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 våren och några planeras att 
avslutas fram till sommaren och ersättas med hemmaplanslösningar. Syftet är 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 framöver 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.
Redan nu 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.
Resultatet för helår kan komma att förbättras vid eventuellt tillkommande statsbidrag .
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Övergripande 
mål

Nämndsmål
2020

Aktiviteter 
2020

Mätetal Utfall 2020 tertial 1

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

Antal insatser, antalet 
ungdomar i KAA

Antalet riktade arbetsinsatser för ungdomar i KAA har 
ökat under första tertialet. Pågående insatser är bland annat 
utökad samverkan med socialsekreterare och 
fältsekreterarna samt strukturerade och kontinuerliga 
individuella möten.

Webbutbildningar ökar - IFO Antal utbildningar jämfört 
med 2019

Planering för utökade webutbildningar pågår.

Arbetsmarknadsaktivitet genomförs både internt och externt - IFO Antal genomförda 
aktiviteter

3 nya aktiviteter har genomförts, bland annat 
gruppverksamhet innehållande jobbsökarstöd och 
intervjuteknik. Enstaka gruppaktiviteter har inte kunnat 
genomföras på grund av Covid-19 situationen

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)

Inga av mätningarna är gjorda ännu, men arbetet fortgår. 
Studie och yrkesvalsplanen (SYV) kommer att uppdateras 
inför ht 2020 efter att gymnasiebehörigheten och resultaten 
från Pedagogernas BRUK-enkät finns tillgängliga för 
analys. BRUK-enkäten är en självskattning som 
pedagogerna gör angående sitt arbete med SYV.
Osäkerhet finns kring gymnasiebehörigheten på grund av 
viss frånvaro med anledning av Covid-19 situationen.

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

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

 Räkna med flyt 
 Lärandet i fokus  
 Språkplanen 
 Mottagningsplanen 

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

Utfallet på fråga kring lust 
att lära i skolinspektionens 
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

Skolinspektionens enkät görs vartannat år och gjordes i 
början av 2020 av årskurs 5 och 9.

2018 2020 Förändring

Åk 5 6,1 6,5 0,4

Åk 9 4,5 3,7 −0,8

Skolarbetet 
gör mig så 
nyfiken att 
jag får lust 
att lära mig 
mer VH 6,2 6,7 0,5

HLO-resultaten och betygen finns tillgängliga först efter 
vårterminens slut. Nationella prova genomförs inte 
alternativt rapporteras inte in under läsåret 2019/2020 på 
grund av Covid-19.
Planering pågår av observationer på förskolorna gällande 
hur individuella behov möts.

Delaktigheten i 
samhället ökar och 
invånarna upplever 

Delaktigheten för 
kommuninvånarna i 
nämndens verksamheter 

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

Antal genomförda 
aktiviteter

Ett flertal nya öppna aktiviteter som är behovsstyrda har 
genomförts t. ex. anhörigstöd i grupp och 
påsklovsaktiviteter med ungdomsgruppen.
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Antal genomförda brukarenkäter ska öka - IFO Antal genomförda 
undersökningar

Planering för genomförande och resultatredovisning pågår.att de kan påverka sin 
vardag.

ökar.

Utveckling av ungdomsrådet med representanter från alla skolor. - 
BoU

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

Det saknas den 15 maj representanter från Brösarps skola, 
Lindesborgsskolan och Byavångsskolan i Ungdomsrådet. 
Även gymnasieelever saknar representation. Inga remisser 
är mottagna under 2020. 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.

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

Nya riktlinjer för ekonomiskt bistånd har blivit faststälda, 
varje individ har en. tydlig individuellplanering med 
motprestation för att uppbära försörjningsstöd. Extra 
tjänster har riktats till personer med försörjningsstöd. 
Antalet nyanlända kvinnor med språksvårigheter har 
minskat medan unga 18-25 år med försörjningsstöd har 
ökat i  jämförelse med 2019.

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

Antal företag som är 
anmälda

Studie- och yrkesvalsläraren på Kastanjeskolan planerar för 
mätning.

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.

Arbetsmarknadsdag arrangeras Genomförande Planerad till september, med reservation för eventuella 
riktlinjer från Folkhälsomyndigheten gällande Covid-19 
som kan påverka.

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 Under hösten kommer arbetsmarknadsenheten genomföra 
studiebesök för deltagarna hos arbetsgivare i Tomelilla 
kommun. Ungdomsgruppen genomför regelbundet 
aktiviteter tillsammans med föreningar. Ytterligare 
aktiviteter planeras, Covid-19 situationen hindrar till viss 
del 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

68% av utredningarna genomförs inom 4 månader, för 
sista tertialet 2019 var det 57%. Särskilt beslut fattas av 
enhetschef vid överstigande handläggningstid. Arbetet för 
måluppfyllelse pågår.

Implementera intensivt hemmabaserat familjearbete (IHF) - IFO Antal externa placeringar Implementeringen av IHF pågår, två ärende är igångsatta. 
13 externa placeringar under T1, under helår 2019 var 
antalet 19 st.

Den upplevda 
tryggheten ökar.

Kommuninvånare 
upplever sig trygg och 
känner tillit till 
verksamheterna.

Utveckla missbruksvården på hemmaplan Antal externa placeringar Inga externa placeringar har beviljats under tertial 1, det 
digitala verktyget Previct används i allt fler 
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hemmaplansbehandlingar. Under våren genomfördes 
mindfulness i grupp samt för anhöriggrupp.

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.

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

Samarbete påbörjat, dialog förs kontinuerligt. Kontroll av 
informationen på hemsidorna sker till hösten.
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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 20 maj 2020 Dnr FN 2020/72

Familjenämnden

Tjänsteskrivelse uppföljning intern kontroll Fn tertial 
1 2020

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar lägga uppföljning av intern kontroll tertial 1 
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 att kontrollera riskområden har startat upp under tertialen 
och visar på att förvaltningen arbetar aktivt för att minska riskerna. 
Följsamheten till rutinen för skyddsbedömning i våld i nära relationer har 
granskats i 5 ärende och några avsteg har identifierats och direktåtgärder 
sätts in. Försörjningsstödet har ökat något p.g.a arbetslöshet jämfört med 
förra tertialen men samtidigt minskat på grund av andra orsakskoder. 
Utredningstiden vid barnutredningar (max 4 mån) har förbättrats från 57 
till 68 % trots ett ökat inflöde av aktualiseringar. Nu används IHF 
metoden (individuellt hemmabaserat familjearbete) i två ärende och ett 
team har skapats i samverkan med BUP, Hab, LSS och skola och 
verkställs nu i två individuella ärende. Möjligheten för handläggaren att 
besluta om hemmaplanslösningar ökar därmed. Rutinen för hantering av 
synpunkter och klagomål har följts i samtliga nio klagomål. Identifierade 
brister dokumenteras i en handlingsplan och följs upp inom tre månader. 
8 av 10 handläggare känner sig osäkra på rapporteringsskyldigheten. 
Utbildningar har genomförts och från den 1 maj finns 
avvikelsehanteringen i verksamhetssystemet vilket underlättar hanteringen.  

Barn- och utbildningsverksamheten
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Kartläggning av de olika processerna, tilläggsbeloppens användning och 
ensamarbete på förskola/fritidshem har påbörjats. Brister har funnits i 
skolpliktsbevakningens rutiner och nya rutiner kommer att införas inför 
hösten. Punkten för 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.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 20 maj 2020.
Uppföljning Internkontroll FN tertial 1 2020, handlingsid: Fn 2020.xxx.

Familjenämnden centralt/övergripande

Johan Linander
Kanslichef

Beslutet skickas till:
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Socialchef Viweca Thoresson
Skolchef Johan Holmqvist
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Uppföljning internkontrollplan 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 att kontrollera riskområden har startat upp under tertialen och visar på att förvaltningen arbetar aktivt för att minska riskerna. Följsamheten till 
rutinen för skyddsbedömning i våld i nära relationer har granskats i 5 ärende och några avsteg har identifierats och direktåtgärder sätts in. Försörjningsstödet har 
ökat något p.g.a arbetslöshet jämfört med förra tertialen men samtidigt minskat på grund av andra orsakskoder. Utredningstiden vid barnutredningar (max 4 mån) 
har förbättras från 57 till 68 % trots ett ökat inflöde av aktualiseringar. Nu används IHF metoden (individuellt hemmabaserat familjearbete)  i två ärende och ett 
team har skapats i samverkan med BUP, Hab, LSS och skola och verkställs nu i två individuella ärende. Möjligheten för handläggaren att motivera och besluta om 
hemmaplanslösningar ökar därmed. Rutinen för hantering av synpunkter och klagomål har följts i samtliga nio klagomål. Identifierade brister dokumenteras i en 
handlingsplan och följs upp inom tre månader. 8 av 10 handläggare känner sig osäkra på rapporteringsskyldigheten. Utbildningar har genomförts och från den 1 
maj finns avvikelsehanteringen i verksamhetssystemet vilket underlättar hanteringen.  

Barn- och utbildningsverksamheten
Kartläggning av de olika processerna, tilläggsbeloppens användning och ensamarbete på förskola/fritidshem har påbörjats. Brister har funnits i 
skolpliktsbevakningens rutiner och nya rutiner kommer att införas inför hösten. Punkten för 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.

Direktåtgärd
Riskid 1
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Risk Brist i följsamhet av rutinen för skyddsbedömning leder till risker för den enskilde

Åtgärd Då det finns vissa avvikelser ska åtgärder finnas med i enhetens verksamhetsplan och följas upp vid arbetsplatsträffar. 

Sammanfattande resultat 
av åtgärd

Arbetet med att kontrollera riskområden har startat upp under tertialen och visar på att förvaltningen arbetar aktivt för att minska 
riskerna. 

Detaljerad beskrivning av 
resultatet

Journalgranskning har gjorts i fem ärende av enhetschef Tina Svensson varav ett fortfarande är under utredning. Säkerhetsplanering 
är beskrivet i samtliga ärende. I ett ärende finns det bara en handläggare, i ett ärende finns inte barnperspektivet beskrivet, i ett 
ärende saknas FREDA bedömning.  

Granskningstidpunkt 13-15 maj. 

Utförd av Christel Nilsson, kvalitetschef

Direktåtgärd
Riskid 4

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

Åtgärd Vissa åtgärder har vidtagits för att tydliggöra ansvaret för stöd till handläggarna i barnutredningar. Andra åtgärder ska arbetas fram 
på arbetsplatsträffen i maj och dokumenteras i verksamhetsplanen. 

Sammanfattande resultat 
av åtgärd

Riskerna har minskat men det finns fortfarande mer att göra för att öka rättssäkerheten för barn. Då alla barnärende inte utretts 
inom fyra månader behövs åtgärder. Sjukfrånvaro p.g.a av pandemi men också ett högt antal inkommande ärende utmanar hantering 
av ärenden.  

Detaljerad beskrivning av 
resultatet

Uppgifter har hämtats från verksamhetssystemet i samtliga utredningar av systemansvarig Camilla Ohlsson. Enhetschef Isabella Ahl 
har kommenterat uppgifterna. 
Utredningstiden (max 4 mån) vid barnutredningar fortsätter att förbättras från 57 till 68 % trots ett ökat inflöde av aktualiseringar. 
Jämfört med första tertialen 2019 har inflödet ökat med 47 aktualiseringar (från 290 till 337). 

Granskningstidpunkt 12- 14 maj

Utförd av Christel Nilsson, kvalitetschef 
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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 något p.g.a arbetslöshet jämfört med förra tertialen men samtidigt minskat på grund av andra 
orsakskoder.

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 något samtidigt som den minskat på grund av andra orsakskoder. Försörjningsstödet är i paritet med samma period föregående 
år.

Granskningstidpunkt 13- 15 maj 

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

IHF metoden (individuellt hemmabaserat familjearbete) används i två ärende och en ungdom har nu en hemmaplanslösning i 
samverkan med BUP, Hab, LSS och skola. Nästa ärende planeras starta upp inom kort. Motivering finns inte i alla placeringsärende 
men kommer att öka när erfarenheten och samarbetet ökar kring individuella hemmaplanslösningar. 
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Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag på 
eventuella åtgärder

Enhetschef och förste socialsekreterare har granskat motiveringar i utredningen vid behov av institutionsplaceringar. 
Internkontrollen ska leda till att det alltid finns övervägningar angående alternativ dokumenterat i ärendet.  

Granskningstidpunkt 5 -15 maj 

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 

Granskning
Riskid 13
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Risk Risk att tilläggsbelopp/tilläggsresurs används felaktigt.

Kontrollmoment Användning av tilläggsbelopp/tilläggsresurs.

Kontrollmetod Stickprov

Omfattning/ avgränsning Uppföljning av ett urval av beslut.

Sammanfattande resultat 
av granskningen

Kartläggning har påbörjats.

Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag på 
eventuella åtgärder

Resultat finns ej än.

Granskningstidpunkt Vårterminen 2019

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 finns ej.

Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag på 
eventuella åtgärder

Rutiner och riktlinjer kommer under året arbetas fram och implementeras i verksamheten.

Granskningstidpunkt Vårterminen 2019
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Utförd av Biträdande skolchef Ulrika Ahrlin

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 2019

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
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Sammanfattande resultat 
av granskningen

Kartläggning har ej påbörjats.

Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag på 
eventuella åtgärder

Inget resultat finns än.

Granskningstidpunkt Höstterminen 2019

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 -
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Granskning
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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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:

Christel Nilsson
Kvalitetschef
Direkt 0417-1828
Mobil 0709958128
christel.nilsson@tomelilla.se

Tomelilla den 22 maj 2020 Dnr FN 2020/23

Individ och familj

Redovisning av kvalitet, tertial 1 2020

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

Ärendebeskrivning
Det ska vara lätt att göra rätt
Granskningen för första tertialen visar att det pågår ett arbete på de olika 
enheterna med revidering av arbetsrutiner som ett komplement till 
processerna i ledningssystemet. På så sätt blir det en systematik i 
kvalitetsarbetet och det blir tydligare för både medarbetare och chefer vad 
var och en behöver bidra med. 

Rutinen för synpunkter och klagomål är nu fullt implementerad. De nio 
(9) synpunkter som har kommit har registrerats, den klagande kontaktats 
och getts tillfälle att komplettera sina synpunkter och ev komma med 
förslag på förbättringsområde. 
Utredningen genomförs och varje steg i utredningen dokumenteras; 
kontakter, intervjuer, granskning av utredningar och journal. Den klagande 
får skriftlig återkoppling och i vissa ärende även muntlig.  Genomgång av 
vad som framkommit kommuniceras med chef och berörd arbetsgrupp 
och vid brister görs en handlingsplan upp gemensamt. 
Utredarnas upplevelse är att personer som klagat känner att de blir 
bekräftade av detta arbetssätt. Även om utredningen inte visar några 
påtagliga brister så skapar socialtjänstens beslut om omhändertagande och 
placeringar av barn mycket oro i barnens nätverk. Förutom föräldrar är 
det mor-och farföräldrar, syskon, jourhem och vänner som inkommit med 
klagomål. När det gäller barnens nätverk ställs socialtjänstens förmåga att 
kommunicera på sin spets då det gäller att ge stöd utan att lämna 
sekretessbelagda uppgifter. 

Förutom mindre brister i dokumentation, tillgänglighet och 
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kommunicering så lyfter utredningarna fram brister i skolgången för 
placerade barn, främst barn med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar. Arbete har påbörjats tillsammans med elevhälsa, 
skola och LSS för att ta fram lösningar för en fungerande skolgång. 

Personalen känner till sin skyldighet att rapportera negativa händelser men 
8 av 10 är osäkra på vad som ska rapporteras och var det ska rapporteras. 
Efter en försening är nu rapporteringsmodulen i verksamhetssystemet 
Treserva klar att använda vilket underlättar både rapportering och 
utredning.  Det behövs också löpande dialog mellan chef, medarbetare 
och kvalitetsansvariga för att öka lärandet hos alla medarbetare.

Av de ca 15 rapporter som utretts är en tredjedel kopplade till e-tjänsten 
för försörjningsstöd och förbättringsarbete pågår. En granskning av 
ärende som låg oavslutade hos barn och familj i systemet har också 
rapporterats i fem ärende och därefter kunnat avslutats. 

Ekonomiska konsekvenser: Redovisningen har inte medför några 
direkta ekonomiska konsekvenser. 

Barnperspektivet. Barnets rätt är ett grundläggande krav och beaktas i 
allt kvalitetsarbetet.  

Miljöperspektivet. Kvalitetsarbetet skapar en tydlighet för medarbetare 
vad som förväntas vilket leder till en mer hållbar social arbetsmiljö.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kvalitetschef Christel Nilsson 2020-05-22
Presentation, kvalitetschef Christel Nilsson 2020-05-22

Familjenämnden centralt/övergripande

Christel Nilsson
Kvalitetschef
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Kvalitetsrapport tertial 1
Individ och familj
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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”

2020-05-22 2

SOSFS 2011:9, 7 o 9 kap. §1 
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, föreskrifter och allmänna råd
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Arbete 
pågår

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

Check! 

• Granskning av att rutinen för Synpunkt/Klagomål är känd och 
följs 

Mer dialog 
behövs 

• Personalen har god kännedom om rapporteringsskyldigheten
• fel, brister, avvikelser, Lex Sarah 

2020-05-22 3

Tertialredovisning av planen för kvalitetsuppföljning

Plan för kvalitetsuppföljning FN 2020/2353



2020-05-22 4

4

15

Antal inkomna fel,brister,avvikelser under 
perioden januari – april år 2020

Barn och familj Arbete och försörjning
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0 1 2 3 4 5 6

E-ansökan ej handlagd i tid

Överklagan ej behandlad

Fel handling inkom till domstol

Finns ingen grundutredning

Upplysning har ej inkommit till domstol

Bistånd beviljat men ej utbetalt

Utredningsproccessen ej avslutad

E-ansökan ej behandlad av roboten

Typ av avvikelser som har inkommit 
under januari – april år 2020

Barn och familj Arbete och försörjning
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7

2

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

Barn och familj Arbete och försörjning
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Handläggning

Handläggning, bemötande och 
tillgänglighet

Handläggning och bemötande

Handläggning och tillgänglighet

Bemötande 

1

1

3

2

1

1

Typ av synpunkter som har inkommit 
under januari – april 2020

Barn och familj Arbete och försörjning
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Missnöje avseende 
umgänge

Bruten skolgång 

Missnöje med 
familjerättslig 

utredning 

Roboten

Barnens mående har ej 
beaktats 

Klagomål har ej utretts

Handläggare upplevs 
som partiska

Brist i dokumentationBrist i kommunikation 
Brist i uppföljning av 

placering

Brist i tillgänglighet

Bristande kompetens 
som neruropsykiatriska 
funktionsnedsättningar

Bristande bemötande

Överklagan ej 
behandlad

Oroligheter kring hur 
utredningen har sköts

Specificerade synpunkter / klagomål
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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 Holmqvist
Skolchef
Direkt 0417-180 00
Mobil AnsvarigMobil
Johan.Holmqvist@tomelilla.se

Tomelilla den 15 april 2020 Dnr FN 2020/56

Kommunfullmäktige

Svar på motion angående skolresor till Auschwitz-
Birkenau

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att motionen ska 
anses vara besvarad.

Ärendebeskrivning
Sverigedemokraterna har väckt frågan, som varit aktuell tidigare, om 
skolresor för högstadiet till Auschwitz-Birkenau genom motion. Syftet 
med resorna skulle vara att upplysa och påminna om de fruktansvärda 
brott mot mänskligheten som inträffade under förintelsen.

Skolan har utöver sitt kunskapsuppdrag ett bredare uppdrag. Skolan har 
ett tydligt värdegrundsuppdrag, vilket har som syfte att ge eleverna 
kunskaper om alla människors lika värde, grundläggande fri och 
rättigheter, frihet från diskriminering och ett demokratiskt förhållningssätt.
En studieresa till Auschwitz-Birkenau skulle kunna förenas med såväl 
skolans kunskapsuppdrag som det bredare värdegrundsuppdraget och 
utgöra ett värdefullt inslag. 

Rektor är ansvarig för hur skolan utformar sitt kunskaps-/och 
värdegrundsuppdrag och planerar detta i samråd med lärare och skolans 
övriga personal. Rektor har att tillse att utformningen följer av statliga 
styrdokument och kommunala målsättningar, dessa ger de yttre ramarna 
för skolans planering och genomförande. Motionären föreslår förvisso att 
frågan om studieresor ska utredas avseende möjligheter och ekonomi men 
en sådan utredning, tillika med passusen om finansiering av en eventuell 
skolresa med medel från kommunstyrelsen, skulle kunna leda till ett 
implicit beslut om att studieresor ska genomföras. Utredningen skulle 
därför kunna leda till en alltför långt gående och detaljerad styrning av 
skolans inre arbete.  
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Ekonomiska konsekvenser
Studieresor innebär en ökad kostnad. För studieresor till Auschwitz-
Birkenau kan externa medel eftersökas vilket innebär en möjlig hel-
alternativt delfinansiering.

Barnperspektivet
Utifrån barnperspektivet finns det såväl positiva som negativa aspekter. 
Positivt är möjligheten till ett mycket konkret inslag i kunskapande. En 
studieresa till Auschwitz-Birkenau innebär samtidigt en emotionellt 
mycket stark upplevelse vilken kan sätta djupa spår hos deltagarna. 

Miljöperspektivet
Resor med kommunikationsmedel innebär en ökad miljöpåverkan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, skolchef Johan Holmqvist, 2020-04-15
Remiss - Ksau § 66/2020 - Motion angående skolresa till koncentrations- 
och  förintelselägret Auschwitz-Birkenau, handlingsid: Fn 2020.940.

Barn och utbildning

Johan Holmqvist
Skolchef

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige
Skolchef Johan Holmqvist
Balanslista/Patrik Månehall

62



TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens individ- och 
familjeutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 maj 2020

Justerandes sign

Fnifu § 95 Dnr FN 2020/67

Föräldrars ersättningsskyldighet för placerade barn

Familjenämndens individ- och familjeutskotts beslut
Familjenämndens individ- och familjeutskott beslutar ställa sig bakom 
förvaltningens förslag till riktlinjer – med de redaktionella ändringar som 
påtalades på mötet – och föreslå familjenämnden att anta dem.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har uppmärksammat att nämnden inte tidigare har tillämpat 
ersättningsskyldigheten för föräldrar till placerade barn. 
Utgångspunkten har varit ett antagande om att samtliga berörda beviljas 
försörjningsstöd och att förvaltningen därigenom inte får några externa 
intäkter. Förvaltningen för Stöd och omsorg föreslår att ersättning tas ut 
enligt regelverket. 

Den som är förälder till ett barn som är placerat på ett HVB-hem, 
familjehem eller liknande, är skyldig att bidra till kostnaden för placeringen. 
Det gäller både för placeringar enligt Socialtjänstlagen (SoL) och enligt Lagen 
om vård av unga (LVU).
Ersättningsskyldigheten gäller oberoende om föräldern är vårdnadshavare för 
barnet eller inte. 

Regler för hur ersättningen ska räknas ut beskrivs i socialtjänst-förordningen 
6 kap § 2-4. Ersättningen beräknas på samma sätt som underhållsstödet. 
Riksdagen beslutar om nivån på underhållsstödet. För år 2020 är 
underhållsstödet 1 573 kronor per månad till barnet fyller 11 år och 2073 
kronor när barnet fyllt 15. Beräkningen ska göras för var och en av 
föräldrarna, även om de bor tillsammans. Föräldrarnas betalningsförmåga 
beräknas individuellt. Det belopp som var och en av föräldrarna ska bidra 
med får inte överstiga belopp motsvarande underhållsstödet. Föräldrarna ska 
få skriftligt beslut om vilket belopp de ska bidra med. 

Skatteverket ska på begäran lämna kommunen de inkomst- och 
förmögenhetsuppgifter som behövs för att fastställa en förälders del i 
kommunens kostnader enligt första stycket.
Förordning (2010:1716).
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens individ- och 
familjeutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 maj 2020

Justerandes sign

§ 95 forts

Undantag gäller för de som har försörjningsstöd. 
Föräldrar som vid beräkningstillfället har försörjningsstöd från kommunen 
blir betalningsbefriade. Senast ett år efter att en beräkning om 
betalningsförmåga har gjorts kommer en ny beräkning att göras. Då inhämtas 
senaste taxeringsbeslut från Skattemyndigheten. 

Av 20 minderåriga barn i familjehem idag är det sex föräldrar som uppbär 
försörjningsstöd. På HVB/SIS är det åtta barn placerade varav tre föräldrar 
har försörjningsstöd.  

Ekonomiska konsekvenser har beaktats då även föräldrar till placerade 
barn kommer att bidra till kommunens kostnader. 

Barnperspektivet har beaktats genom förslaget då placerade barns föräldrar 
sörjer för sina barn i likhet med alla andra föräldrar. 

Miljöperspektivet, förslaget innebär ökad administration, möjligheten att 
använda robotisering ska utredas. 

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämndens individ- och familjeutskott beslutar ställa sig bakom 
förvaltningens förslag till riktlinjer och föreslå familjenämnden att anta dem.

Beslutsunderlag
Riktlinjer för handläggning av föräldrars ersättningsskyldighet för placerade 
barn, dokumentid: 333597
_________

Beslutet skickas till:

Familjenämnden
Christel Nilsson, kvalitetschef
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Föräldrar har enligt lag försörjningsskyldighet för sina barn. Om barnet inte bor 

tillsammans med en förälder ska föräldern betala ett underhållsbidrag. När ett barn är 

placerat av socialtjänsten utanför det egna hemmet har föräldrarna istället skyldighet 

att bidra till kommunens kostnader för vården. Det gäller både frivilliga placeringar 

enligt Socialtjänstlagen (So) och placeringar enligt Lagen om vård av unga (LVU). 

Försörjnings-skyldigheten upphör när barnet fyller 18 år. 

Ersättningsskyldigheten gäller oberoende om föräldern är vårdnadshavare för barnet 
eller inte.  

 

1. Allmänna förutsättningar  
Detta dokument innehåller anvisningar för handläggningen av föräldrars ersättning till 

kommunen för kostnader för dygnet runt placerade barn under 18 år, med 

utgångspunkt i cirkulär SKL 2006:54, beräkning av föräldrars ersättning till 

kommunen för placerade barn under 18 år.  

Den lagstiftning som främst ligger till grund för kommunens rätt att ta ut ersättning av 

föräldrar är 7 kap 1 föräldrabalken (1949:381), FB, 8 kap 1 SoL.  

Hur ersättningen ska bestämmas framgår i 6 kap. 2-4 socialtjänstförordningen 

(2001:937), SoF. I dessa riktlinjer slås det fast att när ett barn dygnet runt placeras 

genom kommunens försorg ska regelmässigt en utredning om föräldrarnas 

försörjningsförmåga göras och ett beslut om ersättningsbelopp ska fattas för vardera 

föräldern. Föräldrarna ska, så snart det står klart att det kan bli aktuellt med en insats 

i form av dygnet runt placering av barnet informeras om sin ersättningsskyldighet för 

vården samt om vilka konsekvenser det i övrigt innebär för deras ekonomi.  

 

2.  Föräldrarnas ersättningsskyldighet 
 Enligt 7 kap 1 FB har föräldrar, var för sig, försörjningsskyldighet gentemot sina 

barn. För föräldrar som inte bor med barnet fullföljs denna skyldighet genom 

underhållsbidrag. När barn är dygnet runt placerade har föräldrar enligt 8 kap 1 SoL 

skyldighet att bidra till kommunens kostnader för vården. Detta gäller oavsett om 

placeringen skett med stöd av SoL eller utan vårdnadshavarens samtycke med stöd 

av LVU. Av 6 kap. 2-4 SoF framgår det att ersättningen ska bestämmas efter samma 

grunder som om det gällde att bestämma återbetalningsskyldighet för var och en av 

föräldrarna enligt lagen om underhållsstöd (1996:1030). Var och en av föräldrarna 

ska bidra, men beloppet får inte överstiga vad som för varje tid motsvarar 

underhållsstödsbeloppet. Ersättningsskyldigheten gäller vid såväl tillfälliga som 

stadigvarande placeringar och från den dag ett beslut om placering verkställs. 

Skyldigheten gäller både vid placering i familjehem och vid placering vid institution.  

Det belopp varje förälder ska betala kan bli allt mellan 0 kronor till som mest  

• 1 573* kronor per barn och månad till och med månaden barnet fyller 11 år.  
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• 1 723* kronor per barn och månad från månaden efter den då barnet fyllt 11 år till 

och med månaden barnet fyller 15 år.  

• 2 073* kronor per barn och månad från månaden efter den då barnet fyllt 15 år. 

* Beloppen avser år 2020.  

 

2.1 Ekonomiska konsekvenser när ett barn placeras 
 När ett barn dygnet runt placeras medför det att föräldrarna förlorar rätten till 

socialförsäkringsförmåner som är knutna till att de har barnet i sin vård.  

2.2 Barnbidrag/förlängt barnbidrag  
Om socialnämnden har placerat ett barn i familjehem får Försäkringskassan, FK, 
betala ut barnbidrag till familjehemsföräldern eller familjehemsföräldrarna. Nämnden 
ska omgående anmäla placeringar till FK och begär då samtidigt ändrad utbetalning 
av barnbidraget. Om socialnämnden har placerat ett barn i hem för vård eller boende 
eller i stödboende betalar Försäkringskassan ut barnbidrag till nämnden. 
Barnbidraget betalas ut från och med månaden efter den månad begäran har kommit 
in till Försäkringskassan.  
 

2.3 Studiebidrag och eventuellt inackorderingstillägg  
Om ett barn är placerat kan studiehjälp för en omyndig studerande betalas ut till 
kommunen eller någon annan för att användas till den omyndiges utbildning och 
uppehälle (2 kap. 33 studiestödsförordningen (2000:655)). Begäran om ändrad 
betalningsmottagare görs till lokala CSN. Av begäran ska det framgå att kommunen i 
utredningen kommit fram till att kommunen ska vara betalningsmottagare. Det är 
också möjligt att begära att ett familjehem ska vara betalningsmottagare. 
Omkostnadsersättningen ska då reduceras med motsvarande belopp.  
 

3. Underhållsstöd  
Om en förälder haft underhållsstöd från FK dras detta in när ett barn placeras utanför 
hemmet. Kommunen är skyldig att omgående meddela FK att barnet har placerats. 
Underhållsstöd till boföräldern ska dras in från första månadsskiftet efter barnets 
faktiska flyttning. För den förälder som före placeringen har betalat ett 
återbetalningsbelopp för underhållsstöd till FK innebär det att 
återbetalningsskyldigheten till FK upphör från placeringsdatumet och tills vidare. I 
stället ska kommunen ställa motsvarande ersättningskrav på den föräldern. 
Kommunen ska även anmäla till FK när en placering upphört och barnet åter bor hos 
förälder. Föräldern måste då på nytt göra en ansökan om underhållsstöd hos FK.  
 

3.1 Barnpension  
Barnpension kan inte uppbäras av kommunen som ersättning för kommunens 
kostnader för vård. FK fortsätter att betala ut barnpension till föräldern. Eftersom 
barnpensionen är avsedd för barnet bör föräldern uppmanas att med dessa medel 
stå för vissa av barnets kostnader under placeringstiden, exempelvis kläder och 
fritidsaktiviteter. Omkostnadsersättningen ska då reduceras med motsvarande 
belopp. Om föräldern inte går med på detta kan det framräknade ersättningsbeloppet 
till kommunen jämkas uppåt med hänvisning till inkomsten av barnpension. Det 
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jämkade ersättningsbeloppet får dock aldrig överstiga aktuellt underhållsstödsbelopp. 
Om ett barn som placeras uppbär barnpension är kommunen enligt 5 kap 3 punkt 3 
SoF skyldig att anmäla till överförmyndaren om det kan antas föreligga förhållanden 
som talar för att en förälder inte kommer att förvalta barnets egendom på ett 
betryggande sätt.  

 
3.2 Vårdbidrag  
Vårdbidrag avseende ett placerat barn beviljas ej från FK. Ett familjehem har alltså 
inte rätt till vårdbidrag. Däremot kan en särskilt förordnad vårdnadshavare uppbära 
vårdbidrag. (4 Lag (1998:703) om handikappersättning och vårdbidrag)  
 

3.3 Bostadsbidrag  
Bostadsbidrag, kan komma att minskas eller dras in.  
 

3.4 Försörjningsstöd  
Försörjningsstöd beviljas inte avseende kostnader för ett barn som är placerat. 

 

3.5 När barnet fyller 18 år  
När det placerade barnet fyller 18 år upphör kommunens möjlighet att ta ut ersättning 
från föräldrarna även om den unge fortfarande går i skolan.  
 

5. Information till föräldrarna  
Så tidigt i utredningsprocessen som möjligt ska utredaren informera föräldrarna om 
deras ersättningsskyldighet för barnets kostnader. Föräldrarna ska även informeras 
om vilka konsekvenser placeringen kan få för deras ekonomi i övrigt.  
 
Informationen bör lämnas både muntligt och genom ett skriftligt informationsblad.  
 

6.  Handläggning 
När ett barn dygnet runt placeras genom kommunens försorg ska regelmässigt en 
utredning om föräldrarnas försörjningsförmåga göras och beslut ska fattas enligt 
följande:  

➢ Beslut om föräldrarnas ersättning ska alltid fattas så snart placeringstiden 
överstiger en månad.  

För kortare placeringstid än en månad tas ingen ersättning ut från föräldrarna. Ett 
beslut ska fattas för vardera föräldern. Det gäller även om föräldrarna är 
sammanboende. Beslutet ska alltid innehålla ett beslutat ersättningsbelopp. 
Ersättningsbeloppet kan vara 0 kr. Beloppet får inte överstiga vad som för varje tid 
motsvarar underhållsstödsbeloppet. (6 kap 2 SoF).  
 
Beslutet kan omprövas under hela placeringstiden. Föräldrarna har skyldighet att 
meddela ändrade förhållanden. Om det framräknade ersättningsbeloppet blir lägre 
än 100 kr per barn och månad tas ersättningen inte ut från föräldern.  
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6.1   Beräkning av ersättning  
Var och en av föräldrarna ska ersätta kommunen med belopp motsvarande 
återbetalningsbeloppet vid underhållsstöd. Som underlag för beräkningen utgår man 
dels från inkomster enligt uppgifter från det senast fattade taxeringsbeslutet och dels 
från det totala antal barn som föräldern är försörjningsskyldig för enligt 7 kap. 1 FB. 
Även om föräldrarna är sammanboende kan de ha olika antal barn. Om en förälder 
har fullgjort sin underhållsskyldighet genom att betala ett engångsbelopp eller annat 
bidrag till barnets underhåll för den tid då barnet är placerat, behöver föräldern inte 
bidra till kommunens kostnader för vården. Om barnet innan placeringen bott hos en 
förälder som uppburit underhållstöd för barnet ska det redan finnas ett uträknat 
återbetalningsbelopp hos Försäkringskassan för den andre föräldern. Då ska detta 
återbetalningsbelopp utgöra en grund för beslutet gentemot den föräldern. 
 
 
En förälders ersättningsskyldighet till kommunen gäller även om föräldern är placerad 
tillsammans med barnet om inte annat avtalats beroende på att föräldern står för en 
del av barnets uppehälle vid placeringen.  

Om en förälder uppbär försörjningsstöd saknas förutsättningar för att ta ut ersättning 
och ersättningsbeslutet sätts till 0 kronor.  

6.2 Avdrag vid umgänge  
I enlighet med reglerna för underhållsstöd kan avdrag på ersättningsbeloppet göras 
om barnet vistas hos föräldern minst fem hela dygn i sträck eller minst sex hela dygn 
under en kalendermånad. För varje dygn är avdraget 1/40 av ersättningsbeloppet per 
månad. För motsvarande tid kan föräldern söka underhållstöd hos FK för den tid 
barnet vistas i hemmet, exempelvis under skollov.  
 

6.3 Nödvändiga handlingar Personbevis  

Personbevis för utredning på barnet begärs in från skattemyndigheten för att få 
klarhet angående föräldrar, vårdnadshavare och deras aktuella 
folkbokföringsadresser.  
 

6.4 Senaste taxeringsbeslut  
Begärs in från föräldrarna. Om dessa inte medverkar ska skattemyndigheten på 
begäran lämna till kommunen de inkomst- och förmögenhetsuppgifter som behövs 
för att fastställa en förälders ersättningsbelopp (6 kap 2 SoF).  
 

6.5 Beräkningsunderlag/ Beslutsblankett 
Blankett för beräkning av ersättningsbeloppet ska innehålla beslutat 
ersättningsbelopp samt uppgifter om när och hur det ska betalas.  
 
 

6.6 Barnets egna inkomster  
Om ett barn har egna inkomster t.ex. barnpension, efterlevandestöd, pengar från 
försäkring etc kan detta påverka nivån på föräldrarnas ersättning till kommunen. 
Barnets inkomster beräknas på samma sätt som föräldrarnas, men här tillämpas ett  
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grundavdrag. Om barnet har inkomster som överstiger grundbeloppet minskar 
föräldrarnas ersättningsskyldighet med hälften av den inkomst som överstiger 
grundavdraget ( 48 000 kr enl SKL 2006:54 cirkulär).  

 
 
6.7 Kommunicering av beräkningsunderlaget  
Innan ett beslut fattas om att föräldrar ska betala en viss ersättning ska 
beräkningsunderlaget och beräknad ersättning kommuniceras med dem. Föräldrarna 
blir därigenom informerade om beräkningssättet och ges möjlighet att se om 
underlaget är korrekt. Det ger dem även möjlighet att eventuellt begära jämkning av 
ersättningsbeloppet. Föräldrarna ska informeras om att beloppen omräknas årligen 
fr.o.m. februari samt när antalet barn, som de är försörjningsskyldiga för, ändras.  
 

6.8 Jämkning  
Om de framräknade beloppen bedöms oskäliga i förhållande till respektive förälders 
ekonomiska förmåga, sociala situation eller för att de t.ex. står för vissa av barnets 
kostnader kan ersättningen jämkas till en skälig nivå. Jämkning kan ske redan från 
början eller vid ett senare tillfälle.  
Det kan exempelvis vara så att förälderns inkomst har förändrats sedan det 
inkomstår som varit underlag för beräkningen eller för att föräldern står för vissa av 
barnets kostnader. En anledning kan också vara att barnet regelmässigt vistas 
hemma hos föräldern exempelvis varje helg. Jämkningen kan även göras uppåt, 
exempelvis om föräldern får barnpension för det placerade barnet. Anledningen till 
jämkningen ska anges i beslutet. För att göra en bedömning av behovet av jämkning 
kan lämpligen en jämförelse göras med förälderns ekonomi i förhållande till normen 
för försörjningsstöd. Om föräldern har en inkomst i nivå med normen, finns för tillfället 
inte utrymme att betala någon ersättning. Föräldern ska inte betala mer än sitt 
eventuella överskott, de får alltså inte hamna under normen.  
 

6.9 Årlig omräkning eller vid förändrade förhållande  
Ersättningsbeloppet ska omräknas varje år utifrån det senaste taxeringsbeslutet och 
avse perioden 1 februari 31 januari. Om en förälders ekonomiska förhållanden 
ändras under perioden kan nytt avgiftsbeslut fattas. Den årliga omräkningen av 
ersättningsbeloppet som grundar sig på ny taxering är inte ett nytt beslut som att 
betala ersättning till kommunen utan endast en omräkning av beloppet. Vid 
delgivning av beräkningsunderlaget ska därför inte ske. Respektive föräldrar ska 
underrättas om det nya ersättningsbeloppet.  
 
En förälders försörjningsskyldighet kan komma att ändras genom att fler eller färre 
barn ska försörjas. Förändringen påverkar procentsatserna vid beräkning av 
ersättningsbeloppets storlek. En omräkning görs då i anslutning till den förändrade 
försörjningsskyldigheten och kan således ske när som helst under året. 
 

7. Beslut om ersättning  
Beslutet ska innehålla ersättningsbelopp samt uppgifter om när och hur det ska 
betalas. Om det framräknade ersättningsbeloppet blir lägre än 100 kronor per barn 
och månad tas ersättningen inte ut. 
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7.1 Delgivning av beslut  
Beslutet ska delges respektive förälder. Beslutet ska även överlämnas till den som 
enligt förvaltningens rutiner är ansvarig för upplägg och bevakning i 
ekonomisystemet.  
 

8. Beslutet går inte att överklaga  
Nämndens beslut om vad en förälder ska betala i ersättning till kommunen kan inte 
överklagas med förvaltningsbesvär.  
 
 
 

8.1 Om föräldern inte betalar  
Om föräldern inte betalar den fastställda ersättningen bör kommunen i första hand i 
samråd med den betalningsskyldiga göra en betalningsplan. Är barnet placerat enligt 
socialtjänstlagen har kommunen enligt 9 kap. 3§ socialtjänstlagen möjlighet att hos 
länsrätt där föräldern är bosatt söka talan om ersättning. Kommunen bör innan talan 
sker göra en ny prövning av förälderns ekonomiska förhållanden och bör inte vidhålla 
sina ersättningsanspråk om detta leder till att föräldern kommer sakna medel till sin 
eller familjens försörjning. 
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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:

Daniel Nilsen
Tf. Enhetschef
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil 0709-958256
daniel.nilsen@tomelilla.se

Tomelilla den 20 maj 2020 Dnr FN 2020/73

Länsstyrelsen

Tjänsteskrivelse ansökan till länsstyrelsen om 
tillgänglighet för samtal om våld i nära relationer

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar ställa sig bakom ansökan till länsstyrelsen om 
333 240 kr. 

Ärendebeskrivning
Stöd och omsorg arbetar kontinuerligt med att öka tillgängligheten för 
våra kommuninnevånare i att kunna samtala om våld med de resurser som 
finns inom verksamheterna i kommunen. Verksamheten strävar också 
efter att ökar bredden av tillgänglighet genom att på ett snabbt, lätt och 
integritetsskyddande sätt finnas tillgänglig för våra kommuninvånare och 
anställda. 

Genom att öppna upp en chatt som finns tillgänglig dagtid på vardagar 
kan man som kommuninnevånare chatta med tjänstemän som är utbildade 
inom området våld i nära relationer. Chatten kan användas som ett direkt 
stöd till någon men även till att informera om var man kan få hjälp både 
inom kommunen och genom externa aktörer både som utsatt och 
förövare. 

Förutom målet att finnas tillgängliga i ytterligare ett forum uppnås också 
en samverkansvinst över verksamhetsgränserna då även kuratorer inom 
skolan, handläggare inom socialtjänst, öppenvård, LSS och äldreomsorg 
kommer att medverka vid bemanning av chatten. Förhoppningen är att på 
detta sätt även kunna uppmärksamma negativa trendbrott i ett tidigt skede 
och på så sätt snabbt kunna möta dessa utifrån ett preventivt stöd. 

De medel som söks för projektet kommer att finansiera en projektledare 
på 50%. Målsättningen är att arbetssättet vid projektets slut ska vara fullt 
ut implementerat som en naturlig del i den ordinarie verksamheten. 
Beloppet som söks hos länsstyrelsen är 333 240: -.
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Ekonomiska konsekvenser
333 240 kr ansöks hos länsstyrelsen, det ska finansiera en projektledare på 
50%. Målsättningen är att arbetssättet vid projektets slut ska vara fullt ut 
implementerat som en naturlig del i den ordinarie verksamheten.

Barnperspektivet
Att öka tillgängligheten för våra kommuninvånare att samtala om våld i 
nära relationer kan även vara bra för barn som förhoppningsvis kan få en 
bättre hemmiljö.  

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att förslaget påverkar miljön.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse tf. enhetschef Daniel Nilsen, 20 maj 2020.

Individ och familjeomsorg

Daniel Nilsen
Tf. Enhetschef

Beslutet skickas till:
Tf. enhetschef Daniel Nilsen
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens individ- och 
familjeutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
6 april 2020

Justerandes sign

Fnifu § 67      

Redovisning av anmälningsärenden 2020

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

Ärendebeskrivning
Placeringar av barn och unga mars 2020
Pojke                    Almaröd AB                    57 660 kronor
Flicka                    Samskapa                       151 900 kronor
Pojke                    Bokskogens Hem           136 927 kronor
Flicka                   SIS Långanäs                    15 000 kronor
                            SIS Brättegården             409 200 kronor
Pojke                   SIS Ljungbacken               74 000 kronor
                            Nytida C4 HVB                65 058 kronor
Flicka                   Nytida Davsjö                 144 057 kronor
Flicka                   Vittskövlegården             123 380 kronor
Pojke                   Vittskövlegården              123 380 kronor

Vuxenplacering
Man                     Kvarngården tre-o             96 534 kronor

Statistik fattade beslut, december 2019 – mars 2020 Barn och familj

Beslut december januari februari Mars
Startade utred.              8                6            8         10
Avslutade utred. Med 
insats

             2                2            9           5

Avslutade utred. 
Utan insats

             3           0            4           1

Förlängd utred. Tid 
11:2

             0           2            1           1

Nerlagda utred.              0           0            0           0
Överväg. 6 kap § 8 
SoL

            8            3            2           5

Vård enligt LVU             0            0            3           2
Avslag om vård LVU             0            0            0           0
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens individ- och 
familjeutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
6 april 2020

Justerandes sign

Vård enligt LVU 
upphör

            0            0            0           0

Placering i jour-
/famhem SoL

            1            0            0           0

Placering i 
akuthem/HVB SoL

            0            1            0           0

Placering i 
stödboende/utsluss

            0            0            0           2

Placering i jour-
/famhem LVU

            0            0            0           1

Placering i 
akuthem/HVB LVU

            1            1            0           3

Placering SIS LVU             0            0            0           0
Beviljat strukturerad 
öppenvård

            1            4            4          17

Statistik ensamkommande barn mars 2020
En ungdom har flyttat ut från utslusslägenhet och återförenats med sin familj 
under mars månad. Se bilaga.

Domar och beslut, mars 2020
Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad 6 mars 2020. Mål nr. 
15273-19.
Handlingsid. Fn. 2020.854
Dom meddelad angående överklagat beslut av bistånd enligt socialtjänstlagen. 
Förvaltningsrätten bifaller överklagandena delvis och beslutar att klagande 
har rätt till ytterligare 39 kronor i bistånd för perioden 16 december 2019 – 
15 januari 2020. 
Förvaltningsrätten avslår överklagandena i övrigt.

Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad 19 mars 2020. Mål nr. 
11608-19.
Handlingsid. Fn. 2020.1033
Dom meddelad angående bistånd enligt socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten 
avslår överklagandet.

Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad 20 mars 2020. Mål nr. 
2009-20.
Handlingsid. Fn. 2020.1084
Dom meddelad angående beredande av vård enligt lag med särskilda 
bestämmelser om vård av unga, LVU.
Förvaltningsrätten bifaller Familjenämnden i Tomelilla kommuns ansökan 
och beslutar om vård med stöd av 1 § andra stycket och 2 § LVU. Domen 
gäller omedelbart i denna del. 
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens individ- och 
familjeutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
6 april 2020

Justerandes sign

§ 67 forts

Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad 20 mars 2020. Mål nr. 
1902-20. 
Handlingsid. Fn. 2020.1085
Dom meddelad angående beredande av vård enligt lag med särskilda 
bestämmelser om vård av unga, LVU.
Förvaltningsrätten bifaller Familjenämnden i Tomelilla kommuns ansökan 
och beslutar att vård ska beredas med stöd av 1 § andra stycket och 2 § LVU. 
Domen gäller omedelbart i denna del. 
      
_________

Beslutet skickas till:

Familjenämnden
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens individ- och 
familjeutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 maj 2020

Justerandes sign

Fnifu § 93 Dnr FN 2020/1

Redovisning av anmälningsärenden 2020

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

Ärendebeskrivning
Placeringar av barn och unga april 2020

Kön                     Plats                    Kostnad/månad  Placeringsstart
Pojke Almaröd       55 800:- 2018-05-01
Flicka Samskapa     147 000:- 2020-01-20
Pojke Bokskogens 

HVB
SIS 
Ungdomshem 
Hässleholm

      92 570:-

      75 000:-

2019-09-19

2020-04-21

Flicka SIS 
Brättegården

     303 600:- 2020-02-29 – 
2020-04-24

Pojke Nytida Davsjö 
C4

     135 410:- 2020-03-18

Flicka Nytida Davsjö 
Möllagården
Nytida Davsjö 
Teckomatorp

     135 000:-
2019-11-21 – 
2020-04-01
2020-04-02

Pojke Vittskövlegård      119 400:- 2020-01-15

Vuxen
Man Kvarngården 

Tre-O
         3 114:- 2019-10-16 – 

2020-04-01
            

Statistik fattade beslut, januari 2020 – april 2020 Barn och familj

Beslut januari februari mars april
Startade utred.              6                8       10     5
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens individ- och 
familjeutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 maj 2020

Justerandes sign

Avslutade utred. Med 
insats

             2                9         5      1

Avslutade utred. 
Utan insats

             0           4          1       2

Förlängd utred. Tid 
11:2

             2           1          1        0

Nerlagda utred.              0           0           0         0
Överväg. 6 kap § 8 
SoL

             3           2           5         0

Vård enligt LVU             0            3            2          0
Avslag om vård LVU             0            0            0          0
Vård enligt LVU 
upphör

            0            0            0           0

Placering i jour-
/famhem SoL

            0            0            0           0

Placering i 
akuthem/HVB SoL

            1            0            0           0

Placering i 
stödboende/utsluss

            0            0            2           0

Placering i jour-
/famhem LVU

            0            0            1           0

Placering i 
akuthem/HVB LVU

            1            0            3           0

Placering SIS LVU             0            0            0           0
Beviljat strukturerad 
öppenvård

            4            4           17           5

Statistik ensamkommande barn april 2020
Inga förändringar. Se bilaga.

Domar och beslut, mars och april 2020
Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad 16 mars 2020. Mål nr. 
1923-20.
Handlingsid. Fn. 2020.991
Dom meddelad angående överklagat beslut om bistånd enligt 
socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten bifaller överklagandet, vilket berättigar 
till ekonomiskt bistånd för februari 2020. 

Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad 21 januari 2020. Mål nr. 
13099-19.
Handlingsid. Fn. 2020.835
Dom meddelad överklagat beslut angående bistånd enligt socialtjänstlagen. 
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
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§ 93 forts

Domslut från Ystad Tingsrätt meddelad 2 mars 2020. Mål nr. B 1574-19.
Handlingsid. Fn. 2020.849
Dom meddelad angående brott, övergrepp i rättssak. Påföljd ungdomstjänst 
30 timmar.

Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad 4 mars 2020. Mål nr. 
13740-19. 
Handlingsid. Fn. 2020.816
Dom meddelad angående beredande av vård enligt lag med särskilda 
bestämmelser om vård av unga, LVU.
Förvaltningsrätten bifaller Familjenämnden i Tomelilla kommuns ansökan 
och beslutar att vård ska beredas med stöd av 1 §  och 2 § LVU. 

Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad 28 februari 2020. Mål nr. 
1490-20.
Handlingsid. Fn. 2020.744
Dom meddelad angående överklagat beslut enligt lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU). Förvaltningsrätten avvisar yrkandet 
om att ge nämnden i uppdrag att göra en umgängesplanering. 

Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad 14 februari 2020. Mål 
689-20.
Handlingsid. Fn 2020.564
Dom meddelad angående överklagat beslut enligt lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU), fråga om avskrivning. 
Förvaltningsrätten skriver av målet från vidare handläggning. 

Domslut från Kammarrätten i Göteborg meddelad 15 april 2020. Mål nr. 
2278-20.
Handlingsid. Fn. 2020.1356
Dom meddelad angående överklagat avgörande av Förvaltningsrätten i 
Malmös dom den 20 mars 2020 i mål nr. 1902-20, beredande av vård av 
unga; nu fråga om inhibition. Kammarrätten avslår yrkandet om inhibition. 

Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad 14 april 2020. Mål nr. 
10830-19. 
Handlingsid. Fn. 2020.1349
Dom meddelad angående överklagat beslut i Familjenämnden i  Tomelilla 
kommun den 26 augusti 2019 gällande bistånd enligt socialtjänstlagen. 
Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 
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§ 93 forts

Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad 8 april 2020. Mål nr. 
3126-20.
Handlingsid. Fn. 2020.1321
Dom meddelad angående överklagat beslut i Familjenämnden i Tomelilla 
kommun 25 februari 2020 gällande bistånd enligt socialtjänstlagen. 
Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad 1 april 2020. Mål nr. 
2939-20.
Handlingsid. Fn. 2020.1226
Dom meddelad angående överklagat beslut i Familjenämnden i Tomelilla 
kommun 13 respektive 28 februari 2020 gällande bistånd enligt 
socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad 31 mars 2020. Mål nr. 
1195-20. 
Handlingsid. Fn. 2020.1227
Dom meddelad angående överklagat beslut i Familjenämnden i Tomelilla 
kommun 21 januari 2020 gällande bistånd enligt socialtjänstlagen. 
Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 
Hit hämtas text från tjänsteskrivelsens rubrik Förslag till beslut
  
________
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