
Tomelilla kommun
Familjenämnden

Ledamöter kallas
Ersättare underrättas

Tid: Fredagen  den 26 februari 2021 kl. 08.30

Plats: Äppelkriget och via Teams, Kommunhuset Tomelilla

Kallelse med föredragningslista

Ärenden
Diarienr Sidnr

1 Val av justerare och tidpunkt för justering
2 Ändringar i föredragningslistan
3 Dialoger och informationsärenden 2021 2021/2 2
4 Maria-mottagningen i Ystad informerar om 

verksamheten
3

5 Val av ledamot, tillika ordförande i familjenämndens 
individ- och familjeutskott.

2019/7 4 - 6

6 Årsbokslut 2020 Familjenämnden 2021/31 7 - 20
7 Plan för granskning av privata utförare 2021 BoU 2021/27 21 - 22
8 Utvärdering betyg höstterminen 2020 2021/30 23 - 24
9 Uppföljning internkontroll IFO 2020 2020/72 25 - 37
10 Revisorernas uppföljning av 2018-års fördjupade 

granskningar
2021/29 38 - 65

11 Anmälningsärenden 2021 2021/3 66 - 83
12 Anmälningsärenden 2021 - fnifu 2021/3 84 - 86
13 Redovisning av statistik och kostnader IFO januari 

2021
87 - 122

Charlotte Rosdala (C) Thomas Lindberg
Ordförande Sekreterare

Meddela förhinder i god tid till Kommunledningskontoret som kallar ersättare.
Telefon 0417-18293 Thomas Lindberg
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 4 februari 2021 Dnr FN 2021/2

Familjenämnden

Tjänsteskrivelse – Dialoger och informationsärenden

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Socialchef Camilla Andersson informerar om individ- och 
familjeverksamheten och vidare om; 

 Verksamhetsplan 2021.
 Yrkesresan
 Avstämning mål 2022

Skolchef Johan Holmqvist och biträdande skolchef Ulrika Ahrlin 
informerar om barn- och utbildningsverksamheten och vidare om; 
Verksamhetsplan 2021.

 Covid-19
 Skolvision
 Avstämning mål 2022
 Statsbidrag ”Likvärdig skola”
 Förskolan ”Mandelblomman”
 Skolinspektionen

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare Thomas Lindberg 2021-02-19.

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:

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

Tomelilla den 19 februari 2021 Dnr FN DiaNr

Familjenämnden

Tjänsteskrivelse

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Representanter för Ystads kommun samt för Region Skåne informerar om 
Maria-mottagningen i Ystad.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare Thomas Lindberg 2021-02-19.

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:

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

Tomelilla den 4 februari 2021 Dnr FN 2019/7

Familjenämnden

Val av ledamot, tillika ordförande till 
familjenämndens individ- och familjeutskott

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar utse xx till ledamot, tillika ordförande i 
familjenämndens individ- och familjeutskott.

Ärendebeskrivning
Christer Yrjas (C) har den 13 januari 2021 inkommit med avsägelse som 
ordförande i familjenämnden och familjenämndens individ- och 
familjeutskott.
Kommunfullmäktige beslutade den 15 februari 2021, § xx, att utse xxx till 
ny ledamot i familjenämnden, tillika ordförande. 
Då nämnden enligt dess reglemente Kfs C 18:5 § 18 väljer ledamöter och 
ersättare i nämndens utskott föranleder Christer Yrjas (C) avsägelse att 
nämnden har att besluta om ny ledamot och ordförande i 
familjenämndens individ- och familjeutskott.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare Thomas Lindberg
Avsägelse Christer Yrjas (C), handlingsid: Fn 2021.99.
Kf § 21, handlingsid: Fn 2021.xx

Familjenämnden centralt/övergripande

Thomas Lindberg
Kommunsekreterare

Beslutet skickas till:
Aktuell förtroendevald
Förtroendemannaregistret/Britt Ekstrand
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From:                                 Christer Yrjas
Sent:                                  Wed, 13 Jan 2021 11:24:07 +0100
To:                                      Johan Linander
Subject:                             Avsägelse

Hej!
Jag avsäger mig samtliga mina kommunala uppdrag, dvs ledamot i kommunfullmäktige, ledamot 
i familjenämnden, ordförande kommunfullmäktige, ordförande i familjenämnden samt 
ordförande i familjenämndens individ och familjeutskott. 
Mvh
Christer Yrjas 
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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 5 februari 2021 Dnr FN DiaNr

Familjenämnden

Tjänsteskrivelse - Årsbokslut 2020 Familjenämnden

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar ställa sig bakom förvaltningens förslag på 
bokslut för familjenämnden 2020, handlingsid: FN 2021.765, och sända 
detsamma till ekonomiavdelningen.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen presenterar förslag på bokslut med måluppföljning för 
familjenämnden 2020. 

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget till beslut har inga konsekvenser.

Barnperspektivet
Förslaget till beslut har inga konsekvenser.

Miljöperspektivet
Förslaget till beslut berör inte miljöperspektivet.

Uppföljning
Inte tillämpligt.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare Thomas Lindberg, 202-02-19
Årsredovisning med måluppföljning familjenämnden 2020, handlingsid: 
FN 2021.765.

Familjenämnden centralt/övergripande

Thomas Lindberg
Kommunsekreterare
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Beslutet skickas till:

Ekonomiavdeiningen
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Årsredovisning 2020
ÅRSREDOVISNING

Familjenämnden
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Årsredovisning 2020
Status: Påbörjad    Rapportperiod: 2020-12-31    Organisation: Familjenämnden    

Innehåll
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Familjenämnden .............................................................................................................................2
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Väsentliga händelser...................................................................................................................2
Verksamhetsuppföljning ...........................................................................................................3
Måluppföljning ...........................................................................................................................6
Ekonomi ......................................................................................................................................8
Framtid ......................................................................................................................................10
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Årsredovisning 2020 2

Verksamhetsanalyser

Familjenämnden

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

 Arbetsmarknadsenheten slogs ihop med Vuxenenheten.

 Implementerade  arbetet med det digitala verktyget Previct. Nio personer har fått 
stöd i sin behandling med detta arbetssätt.

 25 extratjänster inrättades under 2020.

 Den rådande pandemin medförde inte ökade kostnader inom försörjningsstöd.

 Ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete finns numera på en digital 
plattform vilket möjliggör åtkomst i samtliga mobila enheter som ett stöd för 
medarbetarna i vardagsarbetet.

Barn och utbildning

 Bemanningsenheten tog över vikarieanskaffningen
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Årsredovisning 2020 3

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

 Barn och utbildningsverksamhetens systematiska kvalitetsarbete lades om för att 
följa intentionerna i en tillitsbaserad styrning.

 Utsiktens förskola, Brösarp, som arbetar enligt i Ur och Skur-pedagogiken tog 
värmestugan "Hus-huset" i bruk. Under slutet av 2020 färdigställdes ny paviljong 
för förskolan i Brösarp med väderskyddat utesov, kapprum och mindre rum för 
inomhusaktiviteter.

 Samtliga vakanta skolledartjänster tillsattes under året.

Verksamhetsuppföljning

Individ- och familjeomsorg
Arbete- och försörjning jobbade intensivt med individuell kartläggning och aktiviteter med 
fokus på " min väg till självförsörjning". Gruppen 18- 25 år med försörjningsstöd, 
minskade med 26% sedan april 2020.

Aktiviteter för språksvaga startades upp i samarbete med Arbetarnas bildningsförbund 
(ABF) och Studieförbundet. Två kurser genomfördes för målgruppen språksvaga kvinnor 
med sammanlagt 32 kvinnor. Under kurserna motiverade coacherna de kvinnor som 
uppbar försörjningsstöd, till studier på SFI. Antalet kvinnor på SFI ökade med 18 personer 
efter kursernas avslut. Med sökta medel från Länsstyrelsen, startades ett samarbete med 
AME och Österlens Folkhögskola gällande SFI för föräldralediga. Denna kurs riktade sig 
till både kvinnor och män.

För målgruppen som studerar SFI så förbättrades samverkan med Vuxenutbildningen i 
Ystad och Österlens folkhögskola, och det genomförs kontinuerliga uppföljningar på 
individnivå. AME fick även tillgång till datasystemet där samtliga inskrivna i studier, har sin 
studieplan och startdatum. Arbetssättet innebär att man på individnivå kunnat följa 
utvecklingen och även ta del av deras studiehistorik. AME och försörjningsstöd har haft en 
god samverkan och gör tillsammans med individen, en planering. Av de som avslutat sina 
insatser i AME så har andelen som fått jobb ökat från 11 % 2019 till 25 % under 2020.

Vid året slut är 43 ungdomar inskrivna i kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Trots 
pandemin då inga hembesök gjorts, så har verksamheten fått kontakt med alla utom en. 
Varje ungdom har erbjudits möjlighet till en individuell plan . Under 2020 skrevs 32 
ungdomar ut från KAA och av dessa så har 69% påbörjat studier på ett 
introduktionsprogram eller liknande.
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Inriktningen med större andel hemmaplanslösningar påbörjades i samverkan med vård- 
och omsorg och skola. Intensiv hemmabaserad familjebehandling (IHF)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. Antalet placeringar på HVB och SIS minskade det senare halvåret. 
Det är för tidigt att säga om detta kan kopplas samman med det nya arbetssättet.

Personligt ombud har under året bistått 38 klienter. Verksamheten har uppmärksammat att 
pandemin har påverkat målgruppen med ökad oro och ensamhet utifrån att fler i större 
utsträckning isolerat sig. Det som verksamheten upplever har varit positivt under året är att 
målgruppen haft en ökad tillgänglighet inom den specialiserade vården. Ett annat område 
som bör lyftas är att personligt ombud som arbetar fristående från myndigheter och 
vårdgivare upplever att samverkan med tex arbete och försörjningsenheten i Tomelilla är 
väldigt god och att Tomelilla Direkts funktion har ökat tillgängligheten för klienterna.

Under hösten utvecklade enheten barn och familj den interna samverkan för att säkerställa 
kvalitet mellan uppdrag och genomförandeplaner. Gemensamma utbildningar har 
genomförts med hjälp av Skånes kommuner.

Enheten för försörjningsstöd genomförde en stor informationsinsats för att öka antalet 
ansökningar digitalt . Resultatet blev att i december inkom 82% av ansökningarna digitalt i 
jämförelse mot tidigare ca 55%. De som inte hade en digital kompetens erbjöds  stöd av 
Digitala hjälpen hos Tomelilla direkt. De som fortsättningsvis har svårigheter med digital 
ansökan får en pappersblankett att fylla i.

Arbetet med feriearbeten påbörjades i april och under sommaren hade 39 
ungdomar  arbete under tre veckor inom tex gata/park, fastighet, Softa, fritidsbadet, 
sommarorkestern och sommarentreprenörer.

Växa tryggt är en statlig satsning på ett utökat hembesöksprogram för förstföderskor. 
Projektet utgår från barnkonventionen. Familjerna erbjuds sex hembesök av 
barnhälsovårdssjuksköterska från barnhälsovården tillsammans med barnmorska från 
mödrahälsovården, tandsköterska/tandhygienist från tandvården samt föräldrastödjare från 
socialtjänsten. I Tomelilla har deltog 20 förstföderskor  i programmet som slog  väl ut och 
var uppskattat av mammorna. Sommaren 2021 avslutas projektet då har barnen följts i 1,5 
år. Det vi redan nu kunnat konstatera är att det blir en enklare och mer avdramatiserat för 
föräldrar att söka hjälp från kommunens öppenvård. Projektet samordnas av Skånes 
kommuner och följs av forskare på Malmö universitet.

Under året arbetade bostadskoordinatorn aktivt med att kommunala andrahandskontrakt 
ska övergå till förstahandskontrakt. Denna har också tillsammans med Österlenhem arbetat 
fram en ny arbetsordning gällande övertagande av sociala bostadskontrakt. Vid årets början 
2020 hade Tomelilla kommun 55 sociala bostadskontrakt. Vid årets slut så har åtta blivit 
godkända för övertagande av sina bostadskontrakt och lika många har lyckats få 
förstahandskontrakt på egen hand. Under året beviljades 13 nya sociala bostadskontrakt, 
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varav nio av dessa var anvisningar från migrationsverket, där kommunen är skyldiga att 
bistå med bostad.

2020 har vi erbjudit Komet (Kommunikationsmetod) en kurs på våren och en kurs på 
hösten. Kometutbildningen är till för föräldrar som har barn mellan 3-11 år samt 12-18 år 
och som vill hantera bråk och konflikter mer framgångsrikt. Kursen var fulltecknad  på 
våren men har p.g.a. pandemin haft ett lägre antal medverkande under hösten. Två 
medarbetare är utbildade i Komet och kommer att fortsätta erbjuda utbildningen till 
föräldrar i Tomelilla kommun.

Intern kontroll

Arbetet med internkontroll har skapat en medvetenhet i verksamheten om risker och 
brister. Kontrollerna har genomförts enligt nämndens plan. Hemmaplanslösningar med 
nätverkskoordinatorn som samordnare för socialtjänst, skola och vård och omsorg är nu 
ett förstahandsval för familjer och barn och unga. Rutinen vid våld i nära relationer är känd 
och följs och avvikelser rapporteras och utreds. Utredningstiden för barnutredningar måste 
kortas ner. En ny rutin har införts för att minska sårbarheten när handläggaren blir sjuk 
eller slutar så att alla utredningar färdigställs inom 4 månader. Utredningstiderna ska 
rapporteras och åtgärder sättas in tidigt, senast vid tre månader. Försörjningsstödet har 
minskat överlag jämfört med förra året som en följd av intensivt arbete på enheten för att 
få fler självförsörjande. Pandemins befarade effekter på försörjningsstödet har uteblivet.

Barn och utbildning
Barn- och utbildningsverksamheten fick under sommaren en komplett ledningsgrupp och 
en skolorganisation i tätorten med gemensam skolledning för Lindesborgsskolan och 
Byavångsskolan. Detta gör att utvecklingsarbetet åter fick fart. Förstelärarna i 
språkutvecklande arbete och matematik hade/har i uppgift att skapa en röd tråd för 
eleverna genom grundskolan. Arbetet för att främja goda lärmiljöer fortsatte, förskolans 
specialpedagoger gjorde observationer på samtliga förskolor för att skapa förutsättningar 
för utveckling.

Barn och utbildningsverksamheten la 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. Där följs de nationella målen upp:

 Ansvar och inflytande för elever och barn

 Samverkan mellan skola/förskola och hem

 Skolan, omvärlden och utbildningsval

 Betyg och bedömning
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 Digitalisering

 Kunskap, utveckling och lärande

 Normer och värden

 Övergång och samverkan

 Jämställdhet

Även rektors ansvar, klagomål, skolinspektionsärenden, skolgång för barn placerade i andra 
kommuner (särskoleplacerade, familjehemsplacerade eller instutitionsplacerade elever) samt 
skolpliktsbevakningen följs upp.

En kartläggning kring Lindesborgsskolans status gällande den fysiska miljön startades.

Den interna kontrollen gjordess enligt familjenämndens beslutade plan. Dock inte 
granskning av hanteringen av nationella prov då dessa var inställda på grund av Covid-19 
situationen. Kartläggning av processen kring ensamarbete på förskola/fritidshem och 
övergångar mellan skolformer samt åk 3-4 gjordes genom dialoger med samtliga rektorer 
och Barn- och elevhälsans chef. Generell bedömning av förekommande av ensamarbete är 
att såväl rutiner, arbetssätt och olika tekniska lösningar vad gäller ensamarbete är adekvata 
och i stort fungerar väl. Enstaka enheter, behöver se över sina rutiner och tydliggöra dessa 
med kopplingar till arbetssätt och eventuella tekniska lösningar. Rutiner finns för 
övergångar men ytterligare förtydligande kring elever i behov av särskilt stöd behövs. 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. Kartläggningen av processen kring 
volymberäkningar (barn- och elevantal) visar på en god följsamhet avseende prognosticerat 
utfall och verkligt utfall.

Barn- och utbildningsverksamheten har enbart en privat utförare, skolskjutsen, och 
utvärderingarna visar på god kvalitet och ett gott samarbete.

Måluppföljning
Nämndsmål Bedömning
Hållbar utveckling 
Samverkan mellan verksamheterna och civilsamhället ger kunskap om 
långsiktig hållbarhet, utbildning samt framtida och samtida arbetsmarknad.

Kommentar:
Målet är uppfyllt. Samverkan mellan studie- och yrkesvägledare, arbetsmarknadscoach, 
Arbetsförmedlingen och fältsekreterarna är upparbetat och varje ungdom i KAA har en 
individuell plan. Sex arbetsmarknadsaktiviteter har genomförts under året Värdena på 
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BRUK-enkäten gällande hur skolor och förskolor arbetat med studie- och yrkesvalsarbetet 
brett stabiliserades i grundskola efter en stor förbättring mellan läsåren 17/18 till 18/19, 
förskolorna tog nya steg framåt även detta läsår. Nöjdheten med praon låg under läsåret 
för åk 9 på 89,1 procent av elever som var nöjda och åk 8 88,7 procent. Av åk 9 var 74 
procent behöriga till yrkesprogram vilket var en liten förbättring. Fler elever antogs till sitt 
förstahandsval.

God lärmiljö skapas för att möta individuella behov.

Kommentar:
Målet är uppfyllt. Flera mätningar har inte genomförts eftersom Skolverket stängt ner sina 
databaser för statistik och nationella prov genomfördes inte på grund av covid-19. HLO-
resultaten (språktest i förskoleklassen) ökade mellan vår- och hösttermin. Gällande frågan 
om lust att lära hade åk 5 i Tomelilla värde 6,8 på Skolinspektionens enkät, nationellt låg 
åk 5 på värde 6,4. Åk 9 i Tomelilla hade värde 3,7 och nationellt värde för åk 9 var 5,0. 
Inga jämförelser med andra kommuner är möjliga. Meritvärdena i åk 6 ökade, åk 7 
minskade marginellt, åk 8 minskade och åk 9 ökade. Specialpedagogerna i förskolan 
observerade lärmiljöer i samtliga förskolor och de bedömdes goda.

Delaktighet och egenmakt 
Delaktigheten för kommuninvånarna i nämndens verksamheter ökar.

Kommentar:
Målet är uppfyllt. Två aktiviteter på AME har följts upp med enkäter för att undersöka 
nöjdhet och effekt. Anhöriggrupp på vuxenenheten har startats utifrån efterfrågan. 
Ungdomsrådet var remissinstans i fem ärenden.

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

Kommentar:
Målet är uppfyllt. Målet bedöms bli uppfyllt. Appen Nyby är en meddelandeplattform där 
medborgare kan anmäla sig att hjälpa andra med aktiviteter men också söka hjälp av 
andra. Försörjningsstöd minskade bland unga mellan 18-25 år. Arbetsmarknadsdagen 
ställdes in på grund av covid-19. Det fanns per den siste augusti 134 anmälda praoplatser 
för elever, denna mätning gjordes inte i fjor så inget jämförelsetal finns, dock ansågs det 
vara ett högt antal.

Trygghet och hälsa
Kommuninvånare ges ökade möjligheter till sociala sammanhang.

Kommentar:
Målet är inte uppfyllt. Arbetsmarknadsenheten har arbetat aktivt med planering för 
studiebesök i näringslivet och samverkan med föreningar. Med anledning av pandemin 
har inte planeringen kunnat verkställas under hösten.

Kommuninvånare upplever sig trygga och känner tillit till verksamheterna.

Kommentar:
Målet är uppfyllt. Andelen placerade barn och unga har minskat och antalet 
hemmaplanslösningar ökat. Externa placeringar för vuxna med beroendeproblematik har 
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minskat. Den interna samverkan har ökat i ärenden som rör våld i nära relationer. 
Samarbete med kommunikationsavdelningen och barn- utbildningsverksamheten har ökat 
och information uppdateras kontinuerligt.

Ekonomi
Intäkter och kostnader (tkr) Bokslut 

2019
Bokslut 

2020
Budget 

2020
Budget-

avvikelse
Intäkter 205 567 196 805 187 797 9 008

Kostnader -599 611 -596 698 -588 704 -7 994

Summa -394 044 -399 893 -400 907 1 014

Familjenämnden redovisade ett överskott på 1 014 tkr. Överskottet beror på flera faktorer. 
Ett antal ansvarsområde visar ett överskott medan andra visar ett underskott. Exempelvis 
överskottet på gymnasiet som beror dels på högre bidrag än budgeterat dels på att 
kostnaderna för skolkort och gymnasiesärskoleskjutsar varit lägre än budgeterat. Det stora 
underskottet inom Individ och familj beror på HVB- och familjehemsplaceringar där 
kostnaderna varit  höga under vårterminen. De största budget avvikelserna finns 
redovisade i tabellen nedan.

Barn och utbildning

1. Gymnasieundervisning 2 159 tkr

2. Skolor/Förskolor -2 328 tkr

3. Skolpeng/Barnpeng 1 189 tkr

4. Ledning och administration 1 647 tkr

Individ och familj

1. Arbete och försörjning 831 tkr

2. Kommunal vuxenutbildning -459 tkr

3. Barn Och Unga -2 522 tkr

4. Arbetsmarknadsenheten 648

Investeringar (tkr) Bokslut 
2019

Bokslut 
2020

Budget 
2020

Budget-
avvikelse

Investering, IKT -1 502 -2 056 -1 500 -556

Inventarier, skolan -1 171 -807 -1 500 693
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Ombyggnad lokaler, inventarier, individ och 
familj

-258 0 0 0

Summa investeringar -2 931 -2 863 -3 000 137

Under året köptes 280 datorer till elever i åk 4 och 9. Det har varit svårt i perioder att få 
dessa att räcka till, främst när någon skola varit tvungna att skicka flera datorer på 
reparation samtidigt. Barn och utbildning har även köpt 59 Ipads, något färre än vad som 
planerats från början, men de brukar ofta hålla längre. Personalen på förskolan är inräknad 
i dessa 59 Ipads. Under året köptes även 46 personal datorer, 40 till skolans och 6 till 
förskolornas personal.

Individ- och familjeomsorg
Nettokostnader i detalj (tkr) Bokslut 

2019
Bokslut 

2020
Budget 

2020
Budget-

avvikelse
Ledning och politik -7 931 -7 942 -8 050 108

Barn och unga -24 448 -30 194 -27 399 -2 795

Arbete och försörjning -18 802 -15 739 -16 567 828

Arbetsmarknadsenheten -764 -2 219 -2 836 617

Kommunal vuxenutbildning -5 735 -6 659 -6 200 -459

Summa nettokostnader -57 680 -62 753 -61 052 -1 701

Individ och familj redovisade ett underskott på -1 701 tkr. Underskottet beror framförallt 
på HVB- och familjehemsplaceringar även om kommunal vuxenutbildning hade ett 
underskott på -459 tkr. Dessa underskott har dock balanserats till viss del av överskott i 
övriga verksamhetsdelar såsom vuxenplaceringar, arbetsmarknadsenheten och ledning.

Individ och familj arbetade enligt en framtagen handlingsplan för att sänka 
placeringskostnaderna och det har man lyckats med för kostnaderna minskade avsevärt 
mycket i början av hösten. Några placeringar avslutades under sommaren och ersättes med 
hemmaplanslösningar. Syftet var att minska placeringar på institutioner och ersätta med 
insatser i familjen på hemmaplan.

Försörjningsstödet har minskat med 1 300 tkr jämfört med föregående år och utfallet 
motsvarade budgeterade kostnader.

Det fanns fler vuxenstuderande än förväntat, vilket har gett ett negativt resultat i 
förhållande till budget. Det kan delvis bero på Covid-19 då personer som får det svårt på 
arbetsmarknaden väljer att studera.

Barn och utbildning
Nettokostnader i detalj (tkr) Bokslut 

2019
Bokslut 

2020
Budget 

2020
Budget-

avvikelse
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Ledning och politik -14 863 -14 329 -16 024 1 695

Gymnasiet -78 438 -75 459 -77 618 2 159

Skolpeng/barnpeng -184 
204

-188 
422

-189 
612

1 190

Barn och utbildning 1–16 år -58 859 -58 930 -56 601 -2 329

Summa nettokostnader -336 
364

-337 140 -339 
855

2 715

Barn och utbildning redovisade ett överskott på 2 715 tkr. Överskottet på gymnasiet beror 
dels på högre bidrag än budgeterat dels på att kostnaderna för skolkort och 
gymnasiesärskoleskjutsar varit lägre än budgeterat. Överskottet under skolpeng beror till 
stor del på att fler barn och elever från andra kommuner än budgeterat valt att gå i 
Tomelilla kommuns skolor och förskolor vilket lett till högre intäkter än prognostiserat. 
Det överskott som uppstått centralt beror på vakanta tjänster samt tjänstledighet och 
föräldraledighet men också på att under ledning ligger budgeten för oförutsedda kostnader.

Underskott som uppstått inom Barn och utbildning beror på flera faktorer. En skola gick 
med ett större underskott medan ett antal förskolor och grundskolor framförallt de på 
landet gått med mindre underskott. Skol- och särskoleskjutsarna har kostat mer än 
budgeterat och redovisade ett underskott på -784 tkr.

Förskolorna fick statsbidrag "mindre barngrupper" och denna uppgår till 2,9 mnkr. 
Grundskolorna fick ett annat statsbidrag "likvärdig skola" och beloppet uppgår till 6,8 
mnkr för 2020.

Framtid

Individ- och familjeomsorg
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.

Tjänstedesign är en metod för att utveckla verksamheternas aktiviteter, insatser och service. 
Verksamheterna kommer att använda  denna metod i större utsträckning för att ta fram 
tjänster för kommuninnevånarna utifrån det som efterfrågas. Genom att tillsammans med 
användaren ta fram och utveckla tjänster kommer delaktigheten bli större och 
verksamheten får tjänster som det finns behov av.

Nattvandringsprojektet är ett led i att öka kontakten och delaktigheten för ökad trygghet i 
Tomelilla kommun. Föreningarna ges möjlighet till att få intäkter genom att nattvandra. 
Synergieffekten är en viktig del i projektet. Målet är en ökad trygghet i Tomelilla tätort och 
byar samt en väg in för de ungdomar som inte har en fritidsaktivitet.
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Inom några är så är målet att alla ska vara i sysselsättning- minskat försörjningsstöd eller i 
rätt ersättningssystem. För detta krävs att verksamheten erbjuder vuxenutbildning, 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 ska det framöver prioriteras i allt högre grad.

På längre sikt går vi över från att leverera till att förenkla och understödja 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. Föreningsbidrag finns att söka 
för att öka den sociala gemenskapen för målgrupper inom socialtjänsten.

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
Ytterligare kartläggningar över skollokalernas skick och behov av förbättringar behöver 
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.

E-tjänster bör utarbetas för att underlätta för medborgarna och dessa måste göras 
tillgängliga för alla.

Det systematiska kvalitetsarbetet behöver utvecklas ytterligare för att ge fler förutsättningar 
för kollegialt lärande.
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens utbildningsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
11 februari 2021

Justerandes sign

Fnuu § 8 Dnr FN 2021/27

Plan för granskning av privata utförare 2021 BoU

Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till 
familjenämnden
Familjenämnden beslutar godkänna planen för granskning av privata utförare 
2021 – BoU.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program med mål 
och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare enligt 
Kommunallagen kap 5. § 3. Varje nämnd ska med kommunfullmäktiges 
program som grund utarbeta en årlig plan för när och på vilket sätt avtal och 
verksamhet ska följas upp. Enligt programmet bör verksamheter som bedrivs 
i egenregi följas upp på motsvarande sätt. Inom barn- och 
utbildningsverksamheten finns i nuläget två avtal gällande skolskjuts som ska 
granskas samtliga med Telepass AB. 

 Särskoleskjuts – KS 2018/2581
Avtalstid 2018-08-10-2020-08-09, förlängning 3 st a´24 månader
Särskoleskjuts, grundsärskola, gymnasiesärskola samt särskilda 
undervisningsgrupper

 Skolskjuts 2018 - KS 2018/293
Avtalstid 2019-09-01 – 2023-07-31, förlängning 2 st á 2år 
Ordinarie skolskjuts

Plan för uppföljning 2021
Leverantören, Telepass AB, ska på lämpligt sätt upprätta en 
verksamhetsdokumentation innehållande en fordonspärm med registrerings-, 
trafiksäkerhets- och miljöuppgifter. Dessutom ska information om 
förseningar, incidenter, olyckor och kända lagöverträdelser dokumenteras. 
Parterna ska träffas minst två gånger per läsår för uppföljning, vilket ingår i 
åtagandet. Med uppföljning menar vi att leverantör och kommunen bedömer 
det dokumenterade materialets kvantitet och kvalitet över aktuell 
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens utbildningsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
11 februari 2021

Justerandes sign

§ 8 forts.

verksamhetsperiod. Här ska också göras prognos över implementeringar av 
förbättringar vilket leverantören ska redovisa via en handlingsplan som ska 
inkomma till kommunen inom en månad efter uppföljningen. Själva 
uppföljningen ska också dokumenteras och sparas. 
Leverantören ska två gånger per läsår lämna in förslag för att öka kvalitén 
och effektiviteten i verksamheten samt en redogörelse för vilka åtgärder som 
vidtas för att genomföra tidigare förslag till förbättringar. 
Statistik ska kunna lämnas per tjänst. Leverantören ska vara tillgänglig för 
möten med kommunen. Skolskjutssamordnaren ska upprätta passagerarlistor 
för morgonturen innehållande uppgift om hållplats, tid samt telefonnummer 
senast 14 dagar efter terminsstarten. 
Leverantören ska själv svara för kontroll av att verksamheten sköts enligt 
avtalet och rapportera brister och avvikelser från den avtalade kvalitén. Det 
innebär till exempel. ansvar för att meddela olämpliga hållplatsplaceringar, 
dåligt underhåll eller annat som kan försämra trafiksäkerheten.
 
Ekonomiska konsekvenser
Uppföljning ger förutsättningar för god kvalitet.

Barnperspektivet
En fungerande skolskjuts är en del av en likvärdig skola.

Miljöperspektivet
Uppföljning av miljökraven som sätts vid upphandling ger god kvalitet.

Uppföljning
Kontinuerligt.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar godkänna planen för granskning av privata utförare 
2021 - BoU

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Ulrika Ahrlin bitr. skolchef, handlingsid: Fn 2021.676.
_________

Beslutet skickas till:

Familjenämnden
Skolskjutsadministratör Eva Johansson
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Familjenämndens utbildningsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
11 februari 2021

Justerandes sign

Fnuu § 7 Dnr FN 2021/30

Utvärdering betyg höstterminen 2020

Familjenämndens utbildningsutskotts beslut
Familjenämndens utbildningsutskott beslutar lägga informationen till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Betygen på höstterminen åk 9 kan ge en indikation om behörigheten till 
gymnasiets yrkesprogram inför vårterminen 2021.

Beräknad behörighet från Infomentor
Ht 19                56,4 %                  Vt 20           72,1%

 
Ht 20                67,5 % 

Om resultaten följer samma trend har vi en ökad behörighet till gymnasiet 
inför hösten. 
Åk 6 har fortfarande inte fått betyg i samtliga ämnen och därför redovisas 
inte det resultatet. Fortsatt kan vi se att NO-ämnen och matematik är de 
ämnen som flest elever inte är godkända i och att det är i de praktisk-
estetiska ämnena som det finns flest A. 

Ekonomiska konsekvenser
Gymnasiebehörighet ger god möjlighet till egen försörjning.

Barnperspektivet
Gymnasiebehörighet ger god möjlighet till egen försörjning.

Miljöperspektivet
-

Uppföljning
Varje termin

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden lägger informationen till handlingarna.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
11 februari 2021

Justerandes sign

§ 7 forts.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, bitr skolchef Ulrika Ahrlin; handlingsid: Fn 2021.675

_________

Beslutet skickas till:

Familjenämnden
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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 5 februari 2021 Dnr FN 2020/72

Familjenämnden

Tjänsteskrivelse - Uppföljning intern kontrollplan 
2020

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar lägga uppföljning av intern kontroll 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 familjeverksamheten
Arbetet med internkontroll sätter fokus på risker och brister i 
verksamheten och skapar en medvetenhet i verksamheten om vad som 
behövs för att bedriva en transparent verksamhet med god ekonomi och 
kvalitet. Resultatet visar att kontrollerna genomförts enligt plan. 
Det är positivt att det nya nätverksteamet redan kommit igång och 
socialtjänst och vård och omsorg i samverkan nu kan erbjuda kvalitativa 
hemmaplanslösningar och därmed minska placeringar. 
Rutinen för skyddsbedömning med risk för våld i nära relationer är känd 
och följs. Utredningstiden för samtliga barnutredningar på helåret ligger på 
strax över 4 månader. Målet har därmed inte nåtts och orsaken är frånvaro 
och byte av handläggare. Åtgärd har satts in i form av en ny rutin som gör 
att fler involveras för att fånga upp utredningar på ett betydligt tidigare 
stadie. Insatser ska sättas in senast när det gått tre månader.
Försörjningsstödet har minskat överlag jämfört med förra året som en 
följd av intensivt arbete på enheten för att få fler självförsörjande. 
Pandemins befarade effekter på försörjningsstödet har uteblivet.  
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Barn- och utbildningsverksamheten
Kartläggning av processen kring ensamarbete på förskola/fritidshem och 
övergångar mellan skolformer samt åk 3-4 har gjorts genom dialoger med 
samtliga rektorer och Barn- och elevhälsans chef. Generell bedömning av 
förekommande av ensamarbete är att såväl rutiner, arbetssätt och olika 
tekniska lösningar vad gäller ensamarbete är adekvata och i stort fungerar 
väl. Enstaka enheter, behöver se över sina rutiner och tydliggöra dessa 
med kopplingar till arbetssätt och eventuella tekniska lösningar. Rutiner 
finns för övergångar men ytterligare förtydligande kring elever i behov av 
särskilt stöd behövs. 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) visar på en god följsamhet 
avseende prognosticerat utfall och verkligt utfall.

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, kommunsekreterare Thomas Lindberg 2021-02-10.
Sammanställning intern kontroll familjenämnden 2020, handlingsid: Fn 
2021.685.

Familjenämnden centralt/övergripande

Thomas Lindberg
Kommunsekreterare

Beslutet skickas till:
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Socialchef Camilla Andersson
Skolchef Johan Holmqvist
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Uppföljning internkontrollplan helår 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 sätter fokus på risker och brister i verksamheten och skapar en medvetenhet i verksamheten om vad som behövs för att 
bedriva en transparent verksamhet med god ekonomi och kvalitet. Resultatet visar att kontrollerna genomförts enligt plan. 
Det är positivt att det nya nätverksteamet redan kommit igång och socialtjänst och vård och omsorg i samverkan nu kan erbjuda kvalitativa 
hemmaplanslösningar och därmed minska placeringar. 
Rutinen för skyddsbedömning med risk för våld i nära relationer är känd och följs. Utredningstiden för samtliga barnutredningar på helåret ligger på 
strax över 4 månader. Målet har därmed inte nåtts och orsaken är frånvaro och byte av handläggare. Åtgärd har satts in i form av en ny rutin som gör 
att fler involveras för att fånga upp utredningar på ett betydligt tidigare stadie. Insatser ska sättas in senast när det gått tre månader.
Försörjningsstödet har minskat överlag jämfört med förra året som en följd av intensivt arbete på enheten för att få fler självförsörjande. Pandemins 
befarade effekter på försörjningsstödet har uteblivet.  

Barn och utbildningsverksamheten
Kartläggning av processen kring ensamarbete på förskola/fritidshem och övergångar mellan skolformer samt åk 3-4 har gjorts genom dialoger med 
samtliga rektorer och Barn- och elevhälsans chef. Generell bedömning av förekommande av ensamarbete är att såväl rutiner, arbetssätt och olika 
tekniska lösningar vad gäller ensamarbete är adekvata och i stort fungerar väl. Enstaka enheter, behöver se över sina rutiner och tydliggöra dessa med 
kopplingar till arbetssätt och eventuella tekniska lösningar. Rutiner finns för övergångar men ytterligare förtydligande kring elever i behov av särskilt 
stöd behövs. 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) visar på en god följsamhet avseende prognosticerat utfall och verkligt utfall. 

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

Granskning
Riskid 1

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

Kontrollerna har medfört att kännedomen om rutinen för skyddsbedömning har ökat och därmed minskat riskerna för den enskilda 
och förbättrat kvaliteten. 

Detaljerad beskrivning av 
resultatet

Vid journalgranskningen per den siste december 2020 har det inkommit två aktualiseringar om VINR Våld i nära relationer. Enligt 
rutinen ska det vara två handläggare i varje familjefridsärende. Vid granskning visar det sig att det endast i ett av de två ärenden 
tydligt framgår att det finns två handläggare. Säkerhetsplanering är gjord och tydligt beskriven i journalen i båda ärenden 
Barnperspektivet är beaktat i båda ärenden. FREDA bedömning är gjord i ett av ärenden. Där det saknas FREDA bedömning finns 
en tydlig motivering till varför det ej är gjort, dvs rutinen efterföljs. Finns en tydlig dokumentation i båda ärenden. 
Utredning av avvikelsen visar att placeringen avslutades nästan omgående så ansvarig handläggare hann inte få in ytterligare en 
handläggare i ärendet.

Granskningstidpunkt 30 december 

Utförd av Tina Svensson, enhetschef vuxna och försörjning

Granskning
Riskid 4

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

Kontrollmoment Utredningstid
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Sammanfattande resultat 
av åtgärd

Kontrollerna har medfört ett fokus på att handläggningstiderna varit fyra månader eller längre i vissa fall vilket gett ett medel på strax 
över fyra månader. Nya rutiner har arbetats fram för att kunna sätta in åtgärder innan tiden för utredning överstigs.  
Förutsättningarna har inte varit helt optimala på enheten med tillfällig enhetschef, frånvaro på enheten som till viss del beror på 
pandemin samt två handläggare som slutat under hösten.  

Detaljerad beskrivning av 
resultatet

Totalt är det 148 utredningar under helåret med i genomsnitt 137 dagars utredningstiden. Bortser vi från ytterfallen och tar den 
utredning som har flest dagar och den utredning som har minst dagar, så är utredningstiden 125 dagar i genomsnitt. 
Till förra redovisningen var det tyvärr felaktiga uppgifter p.g.a. en felaktig lista. Utredningstiden har påverkats av frånvaro i 
handläggargruppen och även av att några handläggare slutat och att de då inte blivit avslutade i verksamhetssystemet. 
En ny rutin har upprättats för att ha kontroll över utredningarna, systemansvarig ska ansvara för att varje månad meddela förste 
sekreterare hur utredningstiderna ser ut och särskilt flagga när det gått över tre månader. Då ska åtgärder vidtas så att 
utredningstiden hålls. Systemansvarig ska även introducera nya handläggare och följa upp tidigare utbildningar i systemet.   

Granskningstidpunkt 2020 

Utförd av Uppgifter har hämtats från verksamhetssystemet av systemansvarig Camilla Ohlsson. 

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

Pandemin har inte ökat försörjningsstödet som befarat. Det har varit en viss ökning där orsaken är arbetslöshet jämfört med förra 
året men det totala försörjningsstödet har samtidigt minskat. Minskningen är ett resultat av att försörjningsstödet och AME är 
samlat under samma enhetschef. 
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Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag på 
eventuella åtgärder

Orsakskoderna i samtliga utbetalningar av försörjningsstöd har granskats. Försörjningsstödet har minskat jämfört med samma 
period föregående år. Enligt enhetschef har det endast inkommit ett fåtal ärenden som är relaterade till pandemin. Enheten har lagt 
stort fokus på extratjänster och fått ut 27 personer i egen anställning. Stor del av dessa har uppburit försörjningsstöd, och blivit 
självförsörjande i samband med extratjänst-anställning. 

Granskningstidpunkt Per den siste december 

Utförd av Controller Adnan, enhetschef Tina Svensson

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 året och genom samverkan med LSS och skola ersatts av andra lösningar. Behovet 
placeringar och av externa öppenvårdslösningar har kunnat ersättas av Stöd och omsorgs nya nätverksteam med koordinatorn som 
samordnare. 

Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag på 
eventuella åtgärder

Den externa öppenvården som rapporterades under andra tertialen har avslutats och ersatts av en intern lösning som vår 
nätverkskoordinator samordnar och handleder i. LSS boende har beviljats i ett ärende och helt avslutats på IFO.
En placering på HVB under hösten har nu ersatts familjehemslösning. En placering i samband med skolgång där IFO står för 
boendet har tillkommit. 
Två LVU placeringar pågår. Där har prövats insatser på hemmaplan men fn kan behovet inte tillgodoses med 
hemmaplanslösningar. 
I alla barnärende är det nu rutin att samverkansplaneringen kommer igång på dag ett, även om behovet tillfälligt kan behöva lösas 
med placering. Genom nätverkskoordinator finns nu hemmaplanslösningar att erbjuda och pröva i första hand  

Granskningstidpunkt 2020  
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Utförd av Förste sekreterare Susanne Sjunnesson

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, 
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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.
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, informationen är 
spridd till administration, skolledning, lärare och vårdnadshavare.

Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag på 
eventuella åtgärder

Rutiner och riktlinjer har under året arbetas fram och implementer.as 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. Informationen är spridd till administrationen, skolledning, lärare och vårdnadshavare, bland 
annat på lärplattformen, informationen finns även på engelska, arabiska, dari/farsi för vårdnadshavare.  Det pågår inom SÖSK ett 
samarbete som gäller elever med hög skolfrånvaro, rutiner för detta kommer att läggas till när de arbetats fram. 
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Granskningstidpunkt Vårterminen 2020

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

Samtliga förskolor och fritidshem (kommunal regi) har undersökts avseende förekomst av ensamarbete, rutiner för ensamarbete, 
tekniska lösning etc. Totalt rör det sig om tolv olika enheter. 

Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag på 
eventuella åtgärder

På samtliga enheter utom två förekommer ensamarbete. De två enheter där ensamarbete inte förekommer är en förskola och ett 
fritidshem i sammanhängande byggnad, vilket möjliggör gemensam öppning/stängning. Det finns rutiner för ensamarbete på 
samtliga enheter där ensamarbete förekommer men två enheter behöver revidera/återaktualisera sina rutiner (Smedstorp).  Rutiner 
och arbetssätt vid ensamarbete är sammankopplat med olika tekniska lösningar för att skapa ökad trygghet. Ytterdörrar låses vid 
ensamarbete, ringklockor, i något fall kamera kopplad till telefon (porttelefon), för OB-omsorgens del även skallarm, i några fall 
även överfallslarm (företrädesvis förskolor).

Generell bedömning är att såväl rutiner, arbetssätt och olika tekniska lösningar vad gäller ensamarbete är adekvata och i stort 
fungerar väl. Enstaka enheter, behöver se över sina rutiner och tydliggöra dessa med kopplingar till arbetssätt och eventuella 
tekniska lösningar.

Granskningstidpunkt Höstterminen 2020

Utförd av Skolchef Johan Holmqvist

Granskning
Riskid 24
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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

Rutiner finns för övergångar men ytterligare förtydligande kring elever i behov av särskilt stöd behövs.

Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag på 
eventuella åtgärder

Förskoleklassen, fritidshemmet och skolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt med varandra och förskolan för att stödja 
elevernas utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Inför övergångar ska de berörda skolformerna och fritidshemmet 
utbyta kunskaper, erfarenheter och information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och 
progression i elevernas utveckling och lärande. Skolan ska även samverka med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter 
till. Det ska även finnas samarbetsformer som syftar till att förbereda eleverna och deras vårdnadshavare inför övergångar.

Resultat
Vid dialoger menar rektorerna att informationen från förskolan till förskoleklassen är tillräcklig och fungerande. Rektorerna på 
förskolan har i vissa fall nämnt att det är inte alltid som informationen uppfattas på förväntat sätt och att eleverna inte alltid möts 
där de kunskapsmässigt befinner sig. Vissa rutiner var tvungna att frångås under våren på grund av covid-19. Rektorer har i 
verksamhetsdialogerna nämnt övergången mellan årskurs 3 till 4 som problematisk, då abstraktionsnivån höjs och kraven ökar. 
Även övergången mellan årskurs 6 och 7 kan vara problematisk då vissa åtgärder gällande särskilt stöd som getts i årskurs f-6 inte 
fungerar organisatoriskt/pedagogiskt på 7-9. Elevhälsan spelar en aktiv roll i övergångarna för elever i behov av särskilt stöd.
Det finns rutiner för övergångar. 

Bedömning
Det saknas ibland en röd tråd i insatser för särskilt stöd och ytterligare samverkan mellan skolorna och Barn- och Elevhälsan 
behöver ske kring detta, till exempel Barn- och Elevhälsans roll och vem som följer upp elever i behov av olika grad av stöd 
behövs.

Granskningstidpunkt Höstterminen 2020

Utförd av Biträdande skolchef Ulrika Ahrlin

Granskning
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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
Riskid 29

Risk Brister i volymprognoser.

Kontrollmoment Att felaktiga volymförutsättningar utgör beslutsunderlag.

Kontrollmetod Processkartläggning

Omfattning/ avgränsning Samtliga

Sammanfattande resultat 
av granskningen

En befolkningsprognos beställdes baserad på SCBs siffror över volymförändringar i Tomelilla kommun de kommande 5 åren.  

Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag på 
eventuella åtgärder

Enligt befolkningsprognosen kommer antalet barn i förskolan vara konstant. I förskoleklass kommer antalet barn minska fram till 
2022 för att sedan öka och inom grundskolan kommer antal elever öka enligt prognosen. Inom fritidshem är det svårt att 
prognostisera då beläggning på fritidshem kan variera kraftigt både under året och över åren. Ungdomar i gymnasieålder kommer 
att öka enligt prognosen men det behöver inte betyda att antalet inskrivna elever på gymnasiet ökar. Grunden till 
befolkningsprognosen är data från Skatteverkets folkbokföringsregister. Utifrån kunskapen om hur många människor i olika åldrar 
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som finns i kommunen tillämpas en prognosmodell som räknar ut hur många män och kvinnor utifrån ett antal antaganden 
kommer att finnas i olika åldrar under de kommande åren. Befolkningsprognosen tar hänsyn till antalet födda (genom att antalet 
kvinnor i barnafödande åldrar multipliceras med åldersspecifika fruktsamhetstal), antalet som flyttar ut (beräknas med hjälp av de 3-
5 senaste årens utflyttare från kommunen) och antalet som flyttar in (hur många bostäder kommunen tror kommer att färdigställa 
per år framöver, hur antal inflyttare utvecklat sig över tid och med hjälp av medelvärden för de senaste åren). Befolkningsprognosen 
är för hela Tomelilla kommun och inte uppdelad per delområde. 

Det är inte en exakt vetenskap när man försöker prognostisera volymförändringar utan kan ses som en indikation då prognoserna 
bygger på flera olika variabler. En avstämning av antalet barn och elever görs den 15:e varje månad. För 2020 stämde antalet elever i 
grundskola överens med vad som var prognostiserat. Men det var något färre barn i förskoleklass jämfört med prognosen. Antal 
barn i förskolan stämde också ganska bra överens med vad som var prognostiserat. Vi fick göra en egen prognos för gymnasiet på 
grund av att de prognoserna som vi beställer visat endast hur många personer finns i viss ålder och denna skiljer sig väldigt mycket 
jämfört med hur många som går på gymnasiet. Antal elever var 5 elever färre än vad vi hade prognostiserat. 

Granskningstidpunkt Inför budget 2021

Utförd av Ekonom Adnan Elkaz
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
19 januari 2021

Justerandes sign

Rev § 2 Dnr KS 2021/21

Revisorernas uppföljning av 2018-års fördjupade 
granskningar

Revisorernas beslut
Revisorerna beslutar följande:

- Att godkänna granskningsrapport ” Uppföljning av granskningar 
genomförda 2018 - Tomelilla kommun” med handlingsid: Ks 
2021.104.

- Att översända granskningsrapporten samt missivskrivelse med 
handlingsid Ks 2021.105 till kommunstyrelsen, familjenämnden, vård 
och omsorgsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden för yttrande 
senast 2021-03-10 samt till kommunfullmäktige för kännedom.

Ärendebeskrivning
På uppdrag av Tomelilla kommuns revisorer har KPMG granskat huruvida 
de rekommendationer som lämnats i samband med fyra utvalda granskningar 
som genomfördes 2018 har haft någon effekt. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2020.

Revisorernas sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen, 
familjenämnden och vård- och omsorgsnämnden till viss del har vidtagit 
åtgärder utifrån rekommendationerna i den tidigare granskningen avseende 
kommunens styrning och uppföljning av verksamheter som bedrivs av 
privata utförare. Revisorerna bedömer även att kultur- och fritidsnämnden 
till viss del har vidtagit åtgärder utifrån rekommendationerna i den tidigare 
granskningen avseende kultur- och fritidsnämndens styrning, ledning, 
uppföljning och kontroll. 

Vidare bedöms att kommunstyrelsen har vidtagit vissa åtgärder men att ett 
antal rekommendationer från den tidigare granskningen angående lärarnas 
arbetsmiljö fortfarande inte har åtgärdats. Bedömningen är att 
kommunstyrelsen i huvudsak har vidtagit åtgärder utifrån 
rekommendationerna i den tidigare granskningen gällande kommunstyrelsens 
hantering av projekt finansierade av EU-medel.
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
19 januari 2021

Justerandes sign

§ 2 forts

Revisorerna behandlade bifogad revisionsrapport vid sitt sammanträde 2021-
01-19 och beslutade att översända rapporten till kommunstyrelsen, 
familjenämnden, kultur- och fritidsnämnden samt vård- och 
omsorgsnämnden för yttrande samt till kommunfullmäktige för kännedom. 
Kommunstyrelsens och nämndernas yttranden ska vara revisorerna tillhanda 
senast 2021-03-10.

Förslag till beslut
Revisorerna beslutar följande:

- Att godkänna granskningsrapport ” Uppföljning av granskningar 
genomförda 2018 - Tomelilla kommun” med handlingsid: Ks 
2021.xxx.

- Att översända granskningsrapporten samt missivskrivelse med 
handlingsid Ks 2021.xxx till kommunstyrelsen, familjenämnden, vård 
och omsorgsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden för yttrande 
senast xxx samt till kommunfullmäktige för kännedom.

- (Att ge nämndsekreteraren i uppdrag att skicka pressmeddelande med 
handlingsid Ks.2020.xxx samt granskningsrapport till Ystads 
Allehanda, Lokaltidningen Tomelilla/Simrishamn samt Sveriges Radio 
Kristianstad.)

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2021-01-15, handlingsid: 
Ks 2021.106
SLUTGILTIG Uppföljning av granskningar genomförda 2018 - Tomelilla 
kommun, handlingsid: Ks 2021.104
Missiv Uppföljningsgranskning Tomelilla, handlingsid: Ks 2020.105
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
19 januari 2021

Justerandes sign

§ 2 forts

Tidigare behandling
2020-09-17: Revisorerna § 35/2020
Uppdrag -Uppföljning av fördjupade granskningar 2018, handlingsid: Ks 
2020.2793

Förslag till beslut under sammanträdet
Ulla-Christina Lindberg (S) föreslår att styrelse och nämnder ska inkomma 
med yttranden på granskningen senast 2021-03-10 för att revisorerna ska 
kunna beakta dessa vid ansvarsprövningen för 2020 den 24 mars 2021. 
Vidare föreslår Ulla-Christina Lindberg att förslaget att skicka ut 
pressmeddelande för denna granskning tas bort.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att revisorerna beslutar enligt Ulla-
Christina Lindbergs förslag.
_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
Familjenämnden
Vård och omsorgsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunfullmäktige för kännedom
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Bakgrund

Revisorerna i Tomelilla kommun avser granska huruvida de 
rekommendationer som lämnats i samband med fyra utvalda 
granskningar som genomfördes 2018 har haft någon effekt. Vidare 
avser revisorerna granska huruvida direkta brister som noterats i 
samband med granskningarna har åtgärdats.

Syfte och revisionsfrågor 

Syftet med granskningen är att bedöma om de fyra granskningarna 
har haft någon effekt och huruvida den granskade nämnden har 
vidtagit några åtgärder med anledning av de brister som iakttagits.

Granskningen avser besvara följande revisionsfrågor:

- Har nämnden åtgärdat iakttagna brister?

- Har nämnden varit lyhörda till de rekommendationer som har 
framförts?

- Har nämnden fullföljt de åtgärder som beskrivs i deras yttrande?

Granskningen avser följande granskningar som genomfördes 2018: 

- Granskning av kommunens styrning och uppföljning av 
verksamheter som bedrivs av privata utförare

- Granskning av kommunstyrelsens hantering av projekt finansierade 
av EU-medel

- Granskning av kultur- och fritidsnämndens styrning, ledning, 
uppföljning och kontroll

- Granskning angående lärarnas arbetsmiljö

Revisionskriterier 
Uppföljningen utgår från de bedömningar och rekommendationer som 
lämnades i respektive granskningsrapport samt utifrån de missiv som 
ansvarig nämnd lämnade som svar till revisionen efter det att 
granskningen kommunicerats. 

Metod
De fyra för uppföljningen aktuella granskningsrapporterna med 
tillhörande missiv samt nämndernas svar på respektive granskning har 
granskats. Utifrån detta underlag har ett antal frågor upprättats. 
Ansvariga tjänstepersoner har ombetts att besvara ett antal frågor 
rörande vilka åtgärder som vidtagits. Inom ramen för uppföljningen har 
vissa parallella kontroller av lämnade uppgifter genomförts.

Bakgrund, syfte och metod
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Bedömningar från granskningen 2018
- Kommunstyrelsen och nämndernas styrning och uppföljning över 

verksamheter som bedrivs av annan än kommunen fungerar i olika grad.
- Kommunstyrelsen visar på flest brister vad gäller styrning och 

uppföljning. Denna bedömning grundas på att avtalen med de privata 
utförarna dels inte reglerar hur kommunstyrelsen ska styra och följa upp 
den avtalade verksamheten dels att avtalen inte säkrar allmänhetens 
insyn i verksamheten. 

- Vidare har det inte skett någon uppföljning av verksamheterna, förutom 
avseende städbolaget.

- Vi anser att det är en brist att varken kommunstyrelsen eller 
familjenämnden har utarbetat en plan enlig kommunfullmäktiges 
program.

- Vidare anser vi att såväl kommunstyrelsen som nämnderna bör inför 
upprättandet av den årliga planen genomföra en riskanalys av de 
verksamheter som har lämnats över till privata utförare. Riskanalysen 
bör omfatta en bedömning av vilka risker som finns inom verksamheten 
och vilka konsekvenser som kan inträffa med anledning av riskerna.

- Vidare bedömer vi att det enbart är vård- och omsorgsnämnden som har 
ett system för att utöva tillsyn samt ett arbetssätt som säkerställer att 
verksamheten uppfyller de kvalitetskrav som finns för verksamheten. Det 
är enligt oss en brist att liknande system och arbetssätt inte finns för 
övriga verksamheter. 

- Det anses vara en brist att det saknas kommunövergripande 
dokumenterade rutiner för klagomålshantering.

- Vård- och omsorgsnämnden har upprättat en egen rutin och blankett för 
klagomål och synpunkter. Rutinen behöver dock uppdateras då den inte 
stämmer överens med den befintliga blanketten, samt att adressen som 
hänvisar till hemsidan inte längre än tillgänglig.

- Vidare anser vi att det finns brister i återrapporteringen till 
kommunstyrelsen och nämnderna.

Granskning av kommunens styrning och uppföljning av verksamheter som 
bedrivs av privata utförare

Rekommendationer från granskningen 2018
Kommunstyrelsen och familjenämnden rekommenderas att 
säkerställa att: 

- att en årlig plan för när och på vilket sätt avtal och 
verksamhet ska följas upp utarbetas

- att det genomförs tillräckliga uppföljningar av kvaliteten av 
utförarens tjänst

- att det sker en tillräcklig återrapportering avseende privata 
utförare

Därutöver rekommenderas kommunstyrelsen att: 

- säkerställa att framtida avtal garanterar möjligheten till 
insyn, styrning och uppföljning
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Kommunstyrelsens svar till revisionen (beslut daterat 2018-09-26, § 152)
- Det program som antogs i kommunfullmäktige avseende privata utförare 

började gälla den 1 april 2017, endast avtal som tecknats efter den 1 april 
omfattas av programmet. Avtal som ingåtts tidigare ska så långt det är möjligt 
följas upp enligt programmets intensioner. Av de i rapporten granskade 
avtalen är det endast ett, skolskjuts för särskoleelever, som börjat gälla efter 
april 2017.

- Vård och omsorgsnämnden arbete med privata utförare lyfts fram som ett 
vägledande exempel på hur övriga nämnder kan lägga upp en struktur för 
uppföljning och återrapportering. Förvaltningen instämmer i bedömningen och 
kommer att arbeta för att implementera vård och omsorgsnämndens rutin i 
övriga nämnder och styrelsen i enlighet med programmet för uppföljning av 
privata utförare och därmed följa antagna relevanta styrdokument och riktlinjer 
för upphandling och uppföljning.

- Det innebär att respektive nämnd och styrelse ska:

- Utarbeta en årlig plan för när och på vilket sätt avtal och verksamhet ska 
följas upp

- Genomföra tillräckliga uppföljningar av kvaliteten av utförarens tjänst

- Säkerställa att tillräcklig återrapportering avseende privata utförare görs till 
respektive nämnd och styrelse

- Revisionen rekommenderar kommunstyrelsen att säkerställa att framtida avtal 
garanterar möjlighet till insyn, styrning och uppföljning. Detta ska göras genom 
att fastställa en övergripande årlig plan för granskningar av verksamhet i privat 
regi samt i övrigt följa gällande styrdokument för uppföljning av privata utförare 
och upphandlingar.

Granskning av kommunens styrning och uppföljning av verksamheter som 
bedrivs av privata utförare

Familjenämndens svar till revisionen 
(beslut daterat 2018-06-20, § 70)
- Individ- och familjeverksamheten har ingen verksamhet 

som bedrivs av privata utförare och därmed inget behov 
av en plan för uppföljning i nuläget. I det fall någon 
verksamhet framöver skulle bedrivas av privat utförare 
skall de rekommendationer som utarbetats i rapporten 
beaktas och följas.

Vård- och omsorgsnämndens svar till revisionen
Vård- och omsorgsnämnden har inte inkommit med svar till 
revisionen. Däremot hanterades granskningen av 
nämnden 2018-05-31, § 60. 
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Vad visar uppföljningen?
- Vård- och omsorgsnämnden: Enligt kvalitetschefen inom stöd 

och omsorg förbinder sig de privata utförarna i avtalet att lämna 
de uppgifter som kommunen efterfrågar. Utföraren ska biträda 
beställaren vid uppföljning och utvärdering av verksamheten. För 
insyn i verksamheten har beställaren rätt att göra oanmälda 
besök i verksamheten. I avtalet beskrivs även åtgärdsplaner, 
sanktionsmöjligheter samt på vilka grunder avtalet kan hävas.

- Årligen, senast den siste mars, ska en verksamhetsberättelse 
lämnas till vård- och omsorgsnämnden där det framgår hur de 
privata utförarnas arbete med att säkra verksamhetens kvalitet 
löpt under året samt vilka åtgärder som vidtagits och vilka resultat 
som uppnåtts. En halvårsrapport lämnas senast den 20 juli. 

- Utifrån fullmäktiges program för uppföljning av privata utförare 
beslutar vård- och omsorgsnämnden om en årlig plan för 
uppföljning. Resultatet redovisas för nämnden. Klagomål och 
händelserapportering från samtliga verksamheter rapporteras till 
nämnden per tertial. 

- Vidare redovisas resultaten av den nationella 
brukarundersökningen för nämnden. 

- I de övergripande nämndsmålen omfattas enligt uppgift både 
egen regi och entreprenad och måluppfyllelsen redovisas årligen 
till nämnden. 

Granskning av kommunens styrning och uppföljning av verksamheter som 
bedrivs av privata utförare

Fort. vad visar uppföljningen?
- Uppföljning i de individuella ärenden görs av vård och 

omsorgs biståndshandläggare som återkopplar resultaten till 
ansvarig utförare. 

- Det finns enligt kvalitetschefen inte en särskild mall för 
riskanalys av de verksamheter som lämnats över till privata 
utförare som används inför upprättande av den årliga 
uppföljningsplanen. Kvalitetschefen uppger däremot att 
resultat från brukarundersökningen och från uppföljningar, 
synpunkter och händelserapportering ligger till grund för den 
årliga uppföljningsplanen. Vidare uppges bruttorisklistan till 
internkontrollen i flera delar även tjäna som riskanalys för 
verksamheter på entreprenad. 

- Vård- och omsorgsnämndens rutin för hantering av 
synpunkter och klagomål uppdaterades 2019-04-23. Av 
rutinen framgår att brukare med e-legitimation kan lämna 
synpunkter på hemsidan och i annat fall via stöd och omsorgs 
synpunktsbroschyr. 
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Vad visar uppföljningen?
- Kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige antog den 4 maj 2020, §

62, ett nytt program för uppföljning av privata utförare. 

- En riskanalys kopplad till städavtalet har inte framarbetats, men 
sedan Coronapandemin startade våren 2020 har enligt uppgift 
ledningsgruppen och kommunstyrelsens arbetsutskott 
avstämningar varje vecka och vid dessa har leverantörens 
utökade städning av lokalerna bedömts. 

- Av de verksamheter som utförs av privata utförare inom Tomelilla 
kommun har kommunstyrelsen endast ansvar för 
städverksamheten. Det har enligt uppgift inte utarbetats en årlig 
plan för när och på vilket sätt avtalet avseende städning och 
städverksamheten ska följas upp.

- Däremot följs avtalet avseende städning enligt uppgift upp flera 
gånger per år. Dels på övergripande nivå genom ekonomichefen. 
Ekonomichefens uppföljning avseende ekonomi och 
kostnadsutfall sker löpande men inte i form av särredovisning till 
kommunstyrelsen. Dels sker uppföljning på enhetsnivå, till 
exempel mellan städbolaget och en förskola.

- En kommunövergripande rutin för hantering av synpunkter och 
klagomål har tagits fram och började gälla den 15 januari 2020. 

Granskning av kommunens styrning och uppföljning av verksamheter som 
bedrivs av privata utförare

Fort. vad visar uppföljningen?
- Familjenämnden: Familjenämnden har framarbetat en plan 

för hur avtalen gällande skolskjuts ska granskas (FN 2020-
02-28, § 24). 

- Familjenämnden genomför inte en riskanalys av de 
verksamheter som lämnats över till privata utförare inför 
upprättande av den årliga planen. Familjenämnden hanterar 
enligt uppgift eventuella risker genom de krav som ställs i 
samband med upphandlingen och den uppföljning som 
genomförs med utföraren. 

- En sammantagen bedömning utifrån planens 
uppföljningsområden återrapporteras till familjenämnden. 
Uppföljningen sker dels via formulär som utföraren fyller i, 
vilket följs av möte med utföraren tre gånger per år. 

- Utöver denna formaliserade uppföljning har 
skolskjutssamordnaren dagliga kontakter med utföraren. 
Samordnaren, som arbetar 75 %, har i huvudsaklig 
arbetsuppgift att kontrollera, beställa och föra dialog med 
skolskjutsutföraren.

- Familjenämndens uppföljning av privata utförare skickas till 
kommunstyrelsen för information. 
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Vår bedömning 
Vår sammanfattande bedömning är att åtgärder till viss del har vidtagits utifrån rekommendationerna i den tidigare granskningen.

- Ett nytt program för uppföljning av privata utförare som syftar till att reglera uppföljning av verksamheten som bedrivs i extern 
regi samt att säkerställa insyn i verksamheten har tagits fram och antagits av fullmäktige. Vidare har kommunövergripande 
dokumenterade rutiner för klagomålshantering framarbetats under 2020. 

- Däremot har kommunstyrelsen inte utarbetat en plan för när och på vilket sätt städavtalet ska följas upp, vilket inte är i linje med 
fullmäktiges program. Vidare har en riskanalys kopplat till städavtalet inte genomförts. Uppföljning av avtalet uppges dock ske 
löpande både på övergripande och på enhetsnivå. Vi kan även konstatera att återrapportering till kommunstyrelsen avseende 
avtalsuppföljning löpande sker avseende ekonomi och kostnadsutfall, men inte i form av särredovisning. 

- Familjenämnden har framarbetat en plan för hur avtalen gällande skolskjuts ska granskas. Däremot genomför nämnden inte en 
riskanalys inför upprättande av planen. Verksamheten följs upp tre gånger per år genom formulär och möten med utföraren. En 
sammantagen bedömning utifrån genomförd granskning återrapporteras till familjenämnden.

- Vård- och omsorgsnämnden beslutar om en årlig plan för uppföljning av privata utförare, i linje med fullmäktiges program. 
Avseende upprättande av riskanalys kan vi konstatera att resultat från brukarundersökning, händelserapportering m.m. ligger till
grund för uppföljningsplanen. Årligen lämnas en verksamhetsberättelse till nämnden avseende de privata utförarnas 
kvalitetsarbete och förbättringsåtgärder. Slutligen har vård- och omsorgsnämnden under 2019 uppdaterat den nämndspecifika 
rutinen för hantering av synpunkter och klagomål.  

Granskning av kommunens styrning och uppföljning av verksamheter som 
bedrivs av privata utförare
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Bedömningar från granskningen 2018
- Det är positivt att kommunstyrelsen har tagit fram kommunala strategier 

och policys för kommunens EU-arbete. Strategierna, som antogs i maj 
2014, används visserligen som en övergripande strategi för kommunens 
arbete med EU-projekt och EU-finansiering men det är en brist att 
strategierna inte är allmänt kända bland alla projektägare och tjänstemän 
som är involverade i EU-projekt. 

- Vi menar att strategierna bör få större betydelse i arbetet, och om det 
behövs uppdateras för att kunna fylla rollen som styrande dokument.

- Vi menar att det i dagsläget sker ett gediget och strukturerat arbete kring 
att fånga upp aktuella projektidéer för EU-finansiering samt att stötta 
projektägare som driver EU-projekt. De EU-projekt som bedrivs av 
kommunstyrelsen bedöms genomsyras av långsiktiga visioner och gå i 
linje både med kommunens utvecklingsmål och EU:s mål inför 2020.

- Vi bedömer att organisationen kring hantering av EU-finansiering i 
huvudsak fungerar bra. Ett mer ändamålsenligt stöd gällande 
projektekonomin hade dock kunnat avlasta projektägarna, vilka i 
dagsläget själva får lägga en betydande andel av sin tid på frågor 
rörande ekonomi och administration.

- Det sker kontinuerligt utbildningar som ökar EU-kompetensen bland 
anställda i kommunen, vilket går i linje med de kommunala målen och 
riktlinjerna inom ramen för EU-strategin. 

- Med hjälp av Europa Direkt-kontoret och Leader-kontoret samt EU-
samordnarens stöd bedömer vi att målsättningen uppnås vad gäller att 
öka förutsättningar för kommunerna i sydöstra Skåne, däribland 
Tomelilla kommun, att bedriva ett effektivt och framgångsrikt arbete kring 
EU-projektutveckling. 

- Vi har i granskningen konstaterat att sammanställningen från 
ekonomiavdelningen lämnar en del frågor obesvarade eftersom den inte 
stämmer överens med den redovisning över pågående EU-projekt som 
tillhandahållits av EU-samordnaren. 

Granskning av kommunstyrelsens hantering av projekt finansierade av EU-medel

Rekommendationer från granskningen 2018
Kommunstyrelsen rekommenderas att: 

- Säkerställa att det finns ett ekonomistöd för projektägare

- Ta fram en tydligare struktur för redovisning av EU-projektens intäkter 
kontra utgifter

- Särredovisa kommunens EU-bidrag för samtliga EU-projekt

Fort. bedömningar från granskningen 2018
- Kommunstyrelsen bör därmed säkerställa att redovisningen av externa 

medel håller en tillräcklig kvalitet och att utdrag och ekonomirapporter 
kan genereras utan alltför mycket handpåläggning.

- Enligt strategidokumentet för SÖSK-kommunerna uppmuntras 
kommunerna att inarbeta rutiner för att särredovisa samtliga EU-stöd. 
Vår bedömning är att kommunstyrelsen inte följer strategidokumentets 
rekommendation avseende särredovisning, med utgångspunkt i de 
dokument vi har mottagit från ekonomiavdelningen.

- Vår sammanfattande bedömning är att det finns en tämligen 
välfungerande organisation vad gäller kommunstyrelsens hantering av 
EU-finansiering och ett bra stöd för tjänstemännen i form av EU-
samordnaren och utvecklingsavdelningen.

- Vi bedömer däremot att det saknas resurser för ekonomistöd till 
projektägarna samt att kommunstyrelsen inte har ett systematiskt 
arbetssätt för analys av sammanlagda kostnader för administration av 
EU-ansökningar kontra intäkter i form av EU-bidrag. 

- Vidare ser vi brister i uppföljning av de resurser som kommunen avsatt i 
relation till projektens effekt.
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Kommunstyrelsens svar till revisionen 
(beslut daterat 2019-02-27, § 18)
- En förstärkning av ekonomiavdelningen ska göras under våren 2019. 

Syftet är att centralisera den förvaltningsövergripande administrationen. 
En av de arbetsuppgifterna som är prioriterad är projektekonomi. En tjänst 
som kvalificerad redovisningsekonom håller på att rekryteras. 
Sammantaget kommer den planerade förstärkningen säkerställa att det 
finns ekonomistöd för projektägarna samtidigt som strukturen för 
redovisningen av både EU-projekt och andra externt finansierade projekt 
förbättras.

- På uppdrag av kommunstyrelses arbetsutskott ska förvaltningen under 
kvartal 1 2019 lämna en långsikt plan för vilka sorters projektansökningar 
som planeras och redogöra för hur kvaliteten kan förbättras.

Granskning av kommunstyrelsens hantering av projekt finansierade av EU-medel
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Fort. vad visar uppföljningen? 
- Enligt uppgift särredovisas samtliga EU-bidrag genom 

särskild projektredovisning. Ett av kraven vid rekvisition av 
bidrag är att alla kostnader och intäkter ska särredovisas 
och en huvudbok ska alltid skickas in där det framgår att så 
skett. 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott fick den 27 mars 2019 ta 
del av en plan för vilka sorters projektansökningar som 
planeras, med efterföljande diskussion om aktuella EU-
projekt och hur kommunen kan beviljas utökat stöd. 

Vad visar uppföljningen?

- Kommunfullmäktige antog den 31 mars 2014, § 46, en EU-strategi för 
sydöstra Skåne. Strategin gällde för åren 2014-2020. Tjänstemän inom 
Tomelilla kommun har bjudits in till flertalet utbildningar och seminarier 
som arrangeras av Europa Direkt Sydskåne angående EU-projekt och 
andra EU-relaterade ärenden.

- Enligt uppgift har kommunstyrelsen säkerställt ett ekonomistöd för 
projektägare genom att en ekonom har utsetts till projektekonom. 
Ekonomen hanterar den ekonomiska redovisningen gentemot 
Tillväxtverket och Länsstyrelsen i samverkan med projektägaren. 
Därutöver har en projektassistent utsetts för att hantera praktiska 
frågor som exempelvis att föra mötesanteckningar, sammanställa 
projektdeltagarnas tidredovisningar och andra typer av underlag som 
krävs vid rekvisitioner av bidragen.

- De timmar som projektägare och projektdeltagare (inklusive 
ekonomistöd) genomför i respektive projekt redovisas oftast via 
tidrapporter som medfinansiering alternativt att en bedömning görs från 
början om procentuell andel av tjänst som ska belasta projektet. I 
samband med uppstart av ett externfinansierat projekt sker möten med 
exempelvis Tillväxtverket, Länsstyrelsen eller annan finansiär där 
mallar och redovisningskraven diskuteras. 

Granskning av kommunstyrelsens hantering av projekt finansierade av EU-medel
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Vår bedömning 
Vår sammanfattande bedömning är att åtgärder i huvudsak har vidtagits utifrån  
rekommendationerna i den tidigare granskningen.

- Vi kan konstatera att en projektekonom och en projektassistent har utsetts i syfte 
att säkerställa ekonomistöd och avlastning avseende det administrativa arbetet för 
projektägare. 

- Av de underlag vi tagit del av inom ramen för uppföljningsgranskningen kan vi 
konstatera att kommunens EU-bidrag särredovisas. 

- Enligt uppgift har en tydligare struktur för redovisning av EU-projektens intäkter 
kontra utgifter framarbetats. Utöver särredovisningen av EU-bidragen har vi 
däremot inte kunnat verifiera detta. 

Granskning av kommunstyrelsens hantering av projekt finansierade av EU-medel
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Bedömningar från granskningen 2018
- Vi kan konstatera att det saknas en samlad strategi för kultur- och 

fritidsnämndens uppdrag. 

- Verksamhetsplanerna som upprättas ute i verksamheten tar inte 
nämnden del av och de kan därmed inte följa upp om 
verksamheten bidrar till måluppfyllelsen.

- Att förvaltning tar fram en gemensam plan kan bidra till en 
helhetsbild över kommunens utmaningar och prioriteringar och 
det anser vi vara positivt. Det bidrar dock även till ytterligare ett 
styrmedel över i detta fall en verksamhet som redan har en otydlig 
styrning då nämnden saknar egna strategier för verksamheten.

- Vad gäller andelen driftsbidrag i relation till nämndens intäkter bör 
nämnden göra en analys av vilka konsekvenser det medför om 
nämnden inte kan inbringa externa medel för att genomföra sina 
projekt.

- Som tidigare nämnt skulle en bättre styrning av verksamheten 
bidra till en förbättrad uppföljning. Vi finner inte att det är tillräckligt 
att nämnden till största del följer upp ekonomin.

- Vi ser det som positivt att nämnden följer upp nyckeltal för 
verksamheten. Det saknas dock ett målvärde för nyckeltalen och 
nyckeltalen saknar en grund att stå på, såsom en beslutad plan 
som anger vad som ska uppnås och varför dessa nyckeltal ska 
följas upp.

- Vi finner det positivt att riskanalysen består av ett tiotal risker som 
har identifierats men ställer oss frågande till om den är tillräckligt 
omfattande för att täcka in alla risker i verksamheten.

Granskning av kultur- och fritidsnämndens styrning, 
ledning, uppföljning och kontroll

Fort. bedömningar från granskningen 2018 
- Vår bedömning är att kontrollmomenten i 

internkontrollplanerna även i större utsträckning kan utgå från 
ett medborgarperspektiv. Detta skulle kunna medföra att fler 
risker knutna till verksamheten, t.ex. brukarnas tillgång till 
service och servicenivån skulle ingå i internkontrollplanen 
eftersom dessa inte täcks av mål eller en verksamhetsplan.

- Vi ställer oss också frågande till varför nämnden fattar beslut 
om nya kontrollmoment fastän kontrollmomenten enbart har 
kontrollerats vid ett tillfälle när det ska kontrolleras två gånger 
per år.

- Sammanfattningsvis är vår bedömning att kultur- och 
fritidsnämnden inte säkerställer en ändamålsenlig styrning, 
ledning och uppföljning av kultur- och fritidsverksamheten. 

- Vår bedömning grundar sig på att det saknas ett styrsystem 
som följer organisationens struktur. Det finns ett glapp vad 
gäller styrningen mellan vad kommunfullmäktige har fastställt 
och verksamheternas verksamhetsplaner.

- Nämndens internkontrollarbete kan förbättras genom att risk-
och väsentlighetsanalysen blir mer heltäckande samt att 
dokumentationen vid kontrollerna utvecklas att innehålla 
resultatet av kontrollerna och inte enbart en bedömning om 
rutinen är fungerande eller inte. 

- Eftersom nämnden i enlighet med kommunallagen är ytterst 
ansvariga för den interna kontrollen bör de, för att kunna göra 
en bedömning, säkerställa att de får ta del av hur kontroller 
har genomförts och resultatet därav.
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Kultur- och fritidsnämndens svar till revisionen 
(beslut daterat 2019-02-26, § 10)
- En arbetsgrupp bestående av såväl förtroendevalda som 

tjänstemän kommer tillsättas för att utarbeta dels en fritidsplan 
under 2019 och dels en kulturplan under 2020

- Kultur- och fritidschefens övergripande verksamhetsplan kommer 
framöver utarbetas med de enskilda verksamheternas planer som 
grund. För de verksamheter som saknar verksamhetsplan, t ex 
kommunens fritidsgårdar, kommer sådan upprättas.

- Kultur- och fritidsnämnden kommer framöver alltid i sina beslut 
ange datum för återrapportering när uppdrag ges till 
verksamheten.

- Verksamheterna som bedrivs med externa driftsbidrag är utökade 
aktiviteter och som är tidsbegränsade. Om dessa externa 
driftsbidrag inte beviljas längre så måste aktiviteterna läggas ner 
alternativt erhålla budgettillskott till verksamheten.

- Avrapporteringen av genomförd intern kontroll kommer från och 
med 2019 även omfatta redovisning av hur kontrollerna 
genomförts samt resultatet. Avrapportering kommer ske till 
nämnden löpande i de fall kontroller utförs vid mer än ett tillfälle 
under året. Dokumentationen av utförda kontroller kommer 
förbättras och arkiveras gemensamt för samtliga kontrollmoment 
antingen digitalt eller i en pärm.

Granskning av kultur- och fritidsnämndens styrning, 
ledning, uppföljning och kontroll

Rekommendationer från granskningen 2018
Kultur- och fritidsnämnden rekommenderas att: 

- Upprätta en strategi och/eller plan för kultur- och 
fritidsverksamheten, som därefter ligger till grund för övriga 
planer

- Ta del av verksamhetsplanerna som upprättas av 
verksamheterna

- Stärka uppföljningen av verksamheten

- Analysera driftsbidragens påverkan på verksamheten och 
konsekvenserna om dessa inte skulle finnas att tillgå

- Utveckla kontrollrapporterna att även omfatta hur kontrollerna 
har genomförts och resultatet
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Vad visar uppföljningen?
- Kultur- och fritidsnämnden fattade beslut om en kultur- och 

fritidsplan för 2021 2020-12-15, § 67. 
- Kultur- och fritidsplanen för 2021 har enligt uppgift inte 

framarbetats med de enskilda verksamheternas planer som 
grund. Tomelilla kommun utgår istället ifrån en modell där 
tjänstemännen tar fram en övergripande verksamhetsplan för 
kultur- och fritidsverksamheten och sedan kommuniceras 
verksamhetsplanen ned i verksamheterna. Verksamheterna 
upprättar vid behov egna verksamhetsplaner som bygger på den 
övergripande och kan föra in sina mål utöver nämndsmålen.

- Enligt uppgift finns det dock inget krav på att enskilda 
verksamheter ska framarbeta egna verksamhetsplaner. Om 
verksamhetsspecifika verksamhetsplaner däremot utarbetas 
skickas de för information till kultur- och fritidsnämnden. 

- I missivet framgick att kultur- och fritidsnämnden framöver skulle 
ange datum för återrapportering i sina beslut när uppdrag ges till 
verksamheten. Inom ramen för uppföljningsgranskningen har vi 
tagit del av ett nämndsbeslut då uppdrag gavs till verksamheten 
där datum för återrapportering framgick. 

- En analys av driftbidragens påverkan på verksamheten och 
konsekvenserna av dessa har inte genomförts. 
Verksamhetschefen uppger att eftersom myndigheters 
ekonomiska vilja och förmåga att ge bidrag styrs av riksdagens 
beslutsfattande måste kommunens aktiviteter som är beroende 
av dessa bidrag ses som plustjänster för medborgarna.

Granskning av kultur- och fritidsnämndens styrning, 
ledning, uppföljning och kontroll

Fort. vad visar uppföljningen?
- Verksamhetschefen uppger att uppföljningen av nämndsmål 

genomförs i samband med tertialboksluten. 
- Målvärden har inte utarbetats till de nyckeltal som nämnden 

följer upp 2020. 
- I samband med framtagandet av risk- och väsentlighetsanalyser, 

inom ramen för det interna kontrollarbetet, samlas alla 
enhetschefer för att gå igenom analysen tillsammans. 

- Verksamhetschefen uppger att kontrollmomenten i 
internkontrollplanerna utgår ifrån ett medborgarperspektiv. 
Exempelvis sker kontroll av belastningsregister för att 
säkerställa en trygg verksamhet för barn och ungdomar. Vidare 
uppger förvaltningschefen att även riskområdet kring diarieföring 
handlar om medborgarna bäst eftersom det är en rättighet att 
kunna ta del av offentliga handlingar. 

- Av den interna kontrollplanen för 2020 framgår att 
kontrollmomenten ska genomföras en gång per år. Nämnden 
har enligt uppgift inte beslutat att kontrollmomenten ska 
redovisas två gånger per år.

- Den interna kontrollrapporten för 2020 omfattar en kortfattad 
redovisning av hur kontrollerna genomförts samt resultatet av 
kontrollerna. Detta utifrån mallen som ekonomiavdelningen 
framarbetat. 
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Vår bedömning
Vår sammanfattande bedömning är att åtgärder till viss del har vidtagits utifrån rekommendationerna i den tidigare 
granskningen.

- Vi kan konstatera att det under 2020 har upprättats en kultur- och fritidsplan för 2021 med en samlad strategi för 
kultur- och fritidsnämndens uppdrag. Utifrån den övergripande planen upprättar verksamheterna egna 
verksamhetsplaner, som skickas till kultur- och fritidsnämnden för information. Det finns dock inget krav på att 
verksamhetsspecifika planer ska upprättas. 

- Verksamhetsmålen följs upp i samband med tertialboksluten, däremot har målvärden inte utarbetats till de 
nyckeltal som nämnden följer upp för 2020. 

- Vi kan konstatera att nämnden inte genomför en analys kring driftbidragens påverkan på verksamheten och 
eventuella konsekvenser av om nämnden inte kan inbringa externa medel för att genomföra sina projekt. 

- Vi gör bedömningen att den interna kontrollraporten kortfattat innehåller information kring hur kontrollerna 
genomförts samt resultatet av kontrollerna. 

- Slutligen bedömer vi att kontrollmomenten i kultur- och fritidsnämndens internkontrollplan för 2020 i huvudsak 
utgår ifrån ett medborgarperspektiv. 

Granskning av kultur- och fritidsnämndens styrning, 
ledning, uppföljning och kontroll
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Bedömningar från granskningen 2018
- Vår sammanfattande bedömning är att ändamålsenligheten och 

regelöverensstämmelsen i såväl familjenämndens som 
kommunstyrelsens systematiska arbetsmiljöarbete är bristfällig.

- Vi grundar vår bedömning på att varken kommunstyrelsen eller 
familjenämnden lyft den årliga revisionen av SAM (systematiskt 
arbetsmiljöarbete) för 2017 i enlighet med fastställd rutin. 

- Därtill kan vi se brister och variationer i arbetsmiljöarbetet på 
enhetsnivå samtidigt som vi också kan konstatera att uppföljningar 
och systematik i arbetsmiljöarbetet saknas. 

- Vår bedömning är att arbetsmiljöarbetet inom familjenämnden 
omgående bör ses över. 

- Vid sidan av granskningens fokus har det även framkommit 
uppgifter om att vissa elever på Kastanjeskolan inte får 
undervisning i alla ämnen, vilket vi bedömer som allvarligt.

Granskning angående lärarnas arbetsmiljö

Rekommendationer från granskningen 2018
Familjenämnden rekommenderas att: 

- Omgående säkerställa att samtliga elever får sin undervisningstid 
tillgodosedd i samtliga ämnen i enlighet med skollagen, i undantag 
av de fall det finns särskilda beslut om anpassad studiegång

- Vidta åtgärder för att tillgodose en tillfredsställande arbetsmiljö på 
samtliga skolor. Häri bland annat säkerställa att samtliga enheter 
arbetar enligt samma rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet

- Systematiskt genomföra uppföljningar av arbetsmiljön samt hålla 
sig uppdaterade om arbetsmiljöläget på skolorna

Kommunstyrelsen rekommenderas att: 

- Säkerställa att rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet 
efterlevs och att uppföljning och återrapportering sker enligt plan
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Familjenämndens och kommunstyrelsens svar till revisionen 
(beslut daterat 2018-12-19, FN § 118, och 2018-12-19, KS § 215)
- Tomelilla kommunförvaltning jobbar med arbetsmiljöfrågor 

kontinuerligt under hela året.

- Som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet kommer det 
under november och december att genomföras två 
medarbetarundersökningar för att förebygga ohälsa och 
säkerställa en god arbetsmiljö. En riktas till förvaltningens chefer 
med fokus på organisatorisk och social arbetsmiljö. 

- Därutöver genomförs en medarbetarenkät för samtliga 
tillsvidareanställda samt visstidsanställda med pågående 
månadsanställning om minst sex månader. 

- Dessa två enkäter kommer att ligga till grund för det framtida 
arbetsmiljöarbetet samt material för analyser om riktade insatser.

- Handlingsplaner kommer att utarbetas där respektive chef i 
samverkan får vidareutveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet.

- En översyn av fördelning av arbetsmiljöuppgifter pågår. En ny 
fördelning är under framtagande. 

- Under första delen av 2019 kommer den nya fördelningen och 
dokumentation därav att genomföras för samtliga chefer i 
Tomelilla kommunförvaltning. 

- Arbetsmetoden för det systematiska arbetsmiljöarbetet 
uppdateras och kommer att implementeras samtidigt som den nya 
fördelningen av arbetsmiljöuppgifter genomlyses.

Granskning angående lärarnas arbetsmiljö

Fort. familjenämndens och kommunstyrelsens svar till 
revisionen 
- Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska uppdateras. Samtliga 

rutiner, riktlinjer och arbetsmiljöpolicy samt arbetsmetoden för 
att skapa ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete är 
under översyn.

- Föregående års arbetsmiljöarbete sammanställs i SAM-
revision. SAM-revision redovisas tillsammans med 
handlingsplan i KSAU. Handlingsplan för nästkommande år 
redovisas och beslutas därefter i kommunstyrelsen.

- Under första kvartalet av 2019 kommer en arbetsmiljöutbildning 
att genomföras för nya chefer eller de chefer som upplever sig 
behöver fylla på sina arbetsmiljökunskaper. HR-avdelningen tar 
fram ett utbildningsmaterial som utgår från Sunt arbetsliv. 
Utbildningsmaterialet ska också kunna användas för att utbilda 
skyddsombud.
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Vad visar uppföljningen?
- En arbetsmiljöpolicy har framarbetats för Tomelilla kommunförvaltning, 

beslutad av kommunstyrelsen 2018-11-14. 

- Två övergripande mål för organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) 
har framarbetats för 2019. Mål 1 avser starkt psykiskt påfrestande 
arbete. Kopplat till mål 1 ska en rutin för att hantera krävande situationer 
i kontakt med exempelvis brukare och medborgare finnas i samtliga 
verksamheter, med förankring i respektive enhet. Mål 2 avser kunskap 
om var och hur kränkande särbehandling anmäls. I nästkommande 
förvaltningsövergripande medarbetarundersökning ska samtliga 
respondenter veta var och hur kränkande särbehandling anmäls.

- En SAM-rapport med underlag från 2019 års SAM-checklistor har 
framarbetats. Vidare har en övergripande handlingsplan för årlig 
uppföljning av SAM utarbetats för 2020. 

- SAM-checklistorna utgör ett stöd för cheferna att planera och följa upp 
aktiviteter samt att identifiera utvecklingsbehov inom respektive enhet. 
Syftet med checklistorna är att ge en översiktlig bild av 
arbetsmiljöarbetet. Utöver att utgöra ett löpande stöd i det vardagliga 
arbetsmiljöarbetet utgör SAM-checklistorna även ett 
uppföljningsmaterial. 

- Inför den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
överlämnar respektive chef handlingsplanen för sin enhet till 
verksamhetschef. Verksamhetschef och skyddsombud arbetar 
tillsammans fram en verksamhetsövergripande SAM-rapport som därpå 
presenteras i LOSAM (lokal samverkansgrupp). HR-avdelningen 
sammanställer det systematiska arbetsmiljöarbetet på förvaltningsnivå 
utifrån verksamheternas rapporter och utformar en handlingsplan med 
redovisning i CESAM (central samverkansgrupp) samt för beslut i 
KSAU/kommunstyrelsen. 

Granskning angående lärarnas arbetsmiljö

Fort. vad visar uppföljningen?
- Kommunstyrelsen säkerställer att rutiner för arbetsmiljöarbetet följs upp 

och redovisas genom en årlig presentation av resultaten från 
föregående år samt förvaltningens förslag på handlingsplan. Detta görs 
för personalutskottet (KSAU) och därefter sker en redovisning för 
kommunstyrelsen för fastställande av eventuell handlingsplan. 

- Medarbetarundersökning genomförs vartannat år och administreras av 
HR-avdelningen. En medarbetarenkät genomfördes under hösten 2018. 
Utifrån medarbetarenkätens resultat har en övergripande handlingsplan 
med förslag på åtgärder utarbetats. 

- Under hösten 2018 genomfördes även en chefsenkät gällande 
arbetsmiljö. 

- Under 2019 har workshops avseende organisatorisk och social 
arbetsmiljö genomförts tillsammans med HR. 

- Vidare har en arbetsmiljöutbildning enligt uppgift genomförs. 

- Den nya skolledningen på Kastanjeskolan uppmärksammade att vissa 
elever inte fick undervisning i alla ämnen i samband med att de startade 
sin tjänstgöring på skolan hösten 2018 och lade om organisationen 
avseende de särskilda undervisningsgrupperna. Samtliga 
undervisningsgrupper har efter hösten 2018 alla ämnen enligt timplan. 
Enstaka elever kan ha anpassad studiegång om det fattats särskilt 
beslut om detta. Tidigare upplägg, med annan schemaläggning/innehåll 
för de särskilda undervisningsgrupperna, förekommer ej. 
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Vår bedömning 
Vår sammanfattande bedömning är att vissa åtgärder har vidtagits men att ett antal rekommendationer från den tidigare 
granskningen fortfarande inte har åtgärdats. 
- Kommunstyrelsen säkerställer huvudsakligen att rutiner för arbetsmiljöarbetet följs upp och redovisas för respektive 

verksamhet genom att kräva återrapportering avseende resultaten från föregående år samt förvaltningens förslag på 
handlingsplan. 

- Vi kan konstatera att det under 2018 genomfördes både en medarbetarundersökning och en chefsundersökning. Utifrån 
resultatet av medarbetarundersökningen har en övergripande handlingsplan utarbetats. 

- En SAM-rapport med tillhörande handlingsplan har framarbetats för 2019. 
- Vi kan även konstatera att en arbetsmiljöutbildning har genomförts. Av de underlag vi tagit del av framgår dock inte om 

utbildningen hölls för verksamhetens chefer eller när utbildningen genomfördes. 
- Däremot har kommunstyrelsen inte kunnat redogöra för hur arbetsmetoden för det systematiska arbetsmiljöarbetet 

uppdaterats sedan den ursprungliga granskningen, huruvida en översyn av fördelningen av arbetsmiljöuppgifter genomförts, 
om åtgärder vidtagits för att tillgodose en tillfredsställande arbetsmiljö på samtliga skolor eller på vilket sätt kommunstyrelsen 
säkerställer att samtliga enheter arbetar enligt samma rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet.  

- Slutligen gör vi bedömningen att familjenämnden har säkerställt att samtliga elever får sin undervisningstid tillgodosedd i 
samtliga ämnen i enlighet med skollagen. 

Datum som ovan 
KPMG AB 

Frida Starbrant 
Verksamhetsrevisor 

Granskning angående lärarnas arbetsmiljö
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MISSIV
Revisorerna

Till:
Kommunstyrelsen 
Familjenämnden
Kultur- och fritidsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden

För kännedom:
Kommunfullmäktige

Uppföljning av granskningar genomförda 2018

På uppdrag av Tomelilla kommuns revisorer har KPMG granskat huruvida de rekommendationer 
som lämnats i samband med fyra utvalda granskningar som genomfördes 2018 har haft någon effekt. 
Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020.

Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen, familjenämnden och vård- och 
omsorgsnämnden till viss del har vidtagit åtgärder utifrån rekommendationerna i den tidigare 
granskningen avseende kommunens styrning och uppföljning av verksamheter som bedrivs av privata 
utförare. Vi bedömer även att kultur- och fritidsnämnden till viss del har vidtagit åtgärder utifrån 
rekommendationerna i den tidigare granskningen avseende kultur- och fritidsnämndens styrning, 
ledning, uppföljning och kontroll. 

Vidare bedömer vi att kommunstyrelsen har vidtagit vissa åtgärder men att ett antal 
rekommendationer från den tidigare granskningen angående lärarnas arbetsmiljö fortfarande inte har 
åtgärdats. Vår bedömning är att kommunstyrelsen i huvudsak har vidtagit åtgärder utifrån 
rekommendationerna i den tidigare granskningen gällande kommunstyrelsens hantering av projekt 
finansierade av EU-medel.

Revisorerna behandlade bifogad revisionsrapport vid sitt sammanträde 2020-01-19 och beslutade att 
översända rapporten till kommunstyrelsen, familjenämnden, kultur- och fritidsnämnden samt vård- 
och omsorgsnämnden för yttrande samt till kommunfullmäktige för kännedom. Kommunstyrelsens 
och nämndernas yttranden ska vara revisorerna tillhanda senast 2021-03-10. Av yttrandena ska framgå 
vilka åtgärder styrelsen/nämnden avser att vidta med anledning av de bedömningar och 
rekommendationer som redovisas i rapporten. Det ska även framgå när åtgärderna ska vara 
genomförda. Yttrandet skickas till revisorernas sekreterare Olof Hammar, olof.hammar@tomelilla.se.

2020-01-19

Ulla-Christina Lindberg
Ordförande revisorerna 
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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 8 februari 2020 Dnr FN 2021/29

Revisionen

Familjenämndens yttrande avseende revisionens 
uppföljning av granskning 2018.

Förvaltningens förslag till beslut
- Att familjenämnden tagit del av kommunrevisionens 

uppföljning av granskningar genomförda under 2018. 
- Att riskbedömning kommer att göras i samband med att 

revidering av plan för uppföljning av privat utförare 
(skolskjuts) genomförs.

Ärendebeskrivning
Kommunrevisionen har följt upp de granskningar som de genomförde 
under 2018. Uppföljningsfrågor ställdes till tjänstemän kopplade till de 
olika nämnderna och var inte föremål för politisk behandling. För 
familjenämndens räkning omfattade den uppföljande granskningen, plan 
för uppföljning av privata utförare samt rätten till utbildning för vissa 
elevgrupper på Kastanjeskolan (vilket fanns med som ett separat område i 
granskningen av lärarnas arbetsmiljö).

Kommunrevisionen konstaterade i sin granskning 2018, att det saknades 
plan för uppföljning av privata utförare. För familjenämndens räkning 
träffade detta konstaterande skolskjutsverksamheten, vilken är nämndens 
enda privata utförare (fristående förskolor/skolor är inte att beakta såsom 
varande privata utförare genom avtalsförhållande). I sin uppföljande 
granskning konstaterar kommunrevisionen att plan för uppföljning finns 
och att uppföljningen återrapporteras enligt planen. Kvarstående brist 
enligt kommunrevisionen är att det inför utarbetande av plan inte görs 
någon riskbedömning. Planens utformning avgörs genom beaktande i 
samband med upphandling och de krav som följer av avtal och 
anbudshandlingar. Anbudskrav och avtalet som tecknas efter 
anbudsförfarandet bygger på olika riskbedömningar. Vid revidering av 
plan för uppföljning kommer en riskbedömning att göras framgent, i 
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huvudsak kommer denna att utgå från uppskattade risker i samband med 
tidigare genomfört upphandlingsförfarande.

Vad gäller området, elevers rätt till undervisning konstaterar 
kommunrevisionen vid sin uppföljande granskning att eleverna (även de i 
s.k. särskilda undervisningsgrupper) får den undervisning som de är 
berättigade till. Avsteg från timplan får ske men ska då beslutas på 
individnivå och särskilt beslut ska fattas om detta. 

Ekonomiska konsekvenser
Ej aktuellt, annat än att rutiner, uppföljningar och ökat administrativt 
åtagande leder till ökade kostnader.

Barnperspektivet
Ej direkt aktuellt i föreliggande fall

Miljöperspektivet
Ej aktuellt

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, skolchef Johan Holmqvist 2021-02-08 - yttrande 
avseende revisionens uppföljning av granskning 2018. 
Missiv Uppföljningsgranskning Tomelilla, handlingsid; Fn 2021.426
Uppföljning av granskningar genomförda 2018 - Tomelilla kommun, 
handlingsid; Fn 2021.427

Barn och utbildning

Johan Holmqvist
Skolchef

Beslutet skickas till:

Nämndsekreterare Olof Hammar.
Skolchef Johan Holmqvist
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens utbildningsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
11 februari 2021

Justerandes sign

Fnuu § 9 Dnr FN 2021/29

Yttrande - Revisorernas uppföljning av 2018-års 
fördjupade granskningar

Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till 
familjenämnden
Familjenämnden beslutar att riskbedömning kommer att göras i samband 
med att revidering av plan för uppföljning av privata utförare (skolskjuts) 
genomförs.

Ärendebeskrivning
Kommunrevisionen har följt upp de granskningar som de genomförde under 
2018. Uppföljningsfrågor ställdes till tjänstemän kopplade till de olika 
nämnderna och var inte föremål för politisk behandling. För 
familjenämndens räkning omfattade den uppföljande granskningen, plan för 
uppföljning av privata utförare samt rätten till utbildning för vissa 
elevgrupper på Kastanjeskolan (vilket fanns med som ett separat område i 
granskningen av lärarnas arbetsmiljö).

Kommunrevisionen konstaterade i sin granskning 2018, att det saknades plan 
för uppföljning av privata utförare. För familjenämndens räkning träffade 
detta konstaterande skolskjutsverksamheten, vilken är nämndens enda 
privata utförare (fristående förskolor/skolor är inte att beakta såsom varande 
privata utförare genom avtalsförhållande). I sin uppföljande granskning 
konstaterar kommunrevisionen att plan för uppföljning finns och att 
uppföljningen återrapporteras enligt planen. Kvarstående brist enligt 
kommunrevisionen är att det inför utarbetande av plan inte görs någon 
riskbedömning. Planens utformning avgörs genom beaktande i samband med 
upphandling och de krav som följer av avtal och anbudshandlingar. 
Anbudskrav och avtalet som tecknas efter anbudsförfarandet bygger på olika 
riskbedömningar. Vid revidering av plan för uppföljning kommer en 
riskbedömning att göras framgent, i huvudsak kommer denna att utgå från 
uppskattade risker i samband med tidigare genomfört 
upphandlingsförfarande.

Vad gäller området, elevers rätt till undervisning konstaterar 
kommunrevisionen vid sin uppföljande granskning att eleverna (även de i s.k. 
särskilda undervisningsgrupper) får den undervisning som de är berättigade 
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens utbildningsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
11 februari 2021

Justerandes sign

§ 9 forts.

till. Avsteg från timplan får ske men ska då beslutas på individnivå och 
särskilt beslut ska fattas om detta. 

Ekonomiska konsekvenser
Ej aktuellt, annat än att rutiner, uppföljningar och ökat administrativt 
åtagande leder till ökade kostnader.

Barnperspektivet
Ej direkt aktuellt i föreliggande fall

Miljöperspektivet
Ej aktuellt

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar att riskbedömning kommer att göras i samband 
med att revidering av plan för uppföljning av privata utförare (skolskjuts) 
genomförs.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, skolchef Johan Holmqvist - yttrande avseende revisionens 
uppföljning av granskning 2018, handlingsid: Fn 2021.658
Missiv Uppföljningsgranskning Tomelilla, handlingsid; Fn 2021.426
Uppföljning av granskningar genomförda 2018 - Tomelilla kommun, 
handlingsid; Fn 2021.427
_________

Beslutet skickas till:

Familjenämnden
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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 3 februari 2021 Dnr FN 2021/3

Familjenämnden

Tjänsteskrivelse

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Anmälningsärenden till familjenämndens den 26 februari 2021.

 Planeringsförutsättningar för budget 2022 med plan för 2023-2024.
 Ks § 7/2021 Fastställande av budgetförutsättningar för mål och 

budget 2022 med plan för 2023-2024.
 Slutlig Riskanalys samt revisionsplan 2021  Tomelilla förkortad 

version.
 Revisorerna § 4/2021 - Riskanalys och revisionsplan 2021.
 Anmälda kränkningar januari 2021 – BoU.
 Informationsbrev till  kommun avseende riktad tillsyn av 

Kastanjeskolan och Lindesborgsskolan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare Thomas Lindberg 2021-02-03.
Planeringsförutsättningar för budget 2022 med plan för 2023-2024, 
handlingsid: Fn 2021.421.
Ks § 7/2021 Fastställande av budgetförutsättningar för mål och budget 
2022 med plan för 2023-2024, handlingsid: Fn 2021.422.
Slutlig Riskanalys samt revisionsplan 2021  Tomelilla förkortad version, 
handlingsid: Fn 2021.423.
Revisorerna § 4/2021 - Riskanalys och revisionsplan 2021, handlingsid: Fn 
2021.424.
Anmälda kränkningar januari 2021 – BoU, handlingsid: Fn 2021.763.
Informationsbrev till  kommun avseende riktad tillsyn av Kastanjeskolan 
och Lindesborgsskolan, handlingsid: Fn 2021.729.
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Familjenämnden centralt/övergripande

Thomas Lindberg
Kommunsekreterare
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tomelilla.se 
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

Tomelilla kommun, Kommunledningskontoret, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla

Kommunstyrelsen

Handläggare: Elisabeth Wahlström 
Titel: Ekonomichef
E-post: elisabeth.wahlstrom@tomelilla.se
Telefon:0417-183 05   
Mobil:   

Diarienummer: KS 2020/179

Datum 20 januari 2021

Planeringsförutsättningar för budget 
2022 med plan för 2023-2024

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar fastställa planeringsförutsättningarna för mål- och budget 
2022-2024 samt remittera förutsättningarna till nämnderna för yttrande, handlingsid: 
Ks 2021.xxx.

Nämnderna ska i budgetyttrandet även ange sina investeringsbehov med 
driftkostnadskonsekvenser för perioden 2022-2024.

Nämnderna ska lämna sin remissyttranden senast den 9 april 2021. Dessa yttranden 
kommer att användas i de fortsatta dialogerna mellan nämnderna och budget- och 
investeringsberedningarna.

Ärendebeskrivning
I enlighet med det fastställda reglementet för ekonomistyrning, 
resultatutjämningsreserv och god ekonomisk hushållning ska 
planeringsförutsättningar antas av kommunstyrelsen. 

Nämnderna ska lämna budgetyttrande senast den 9 april 2021 och 
kommunfullmäktige antar nästkommande års budget med plan den 21 juni 2021.

Planeringsförutsättningarna bygger på SKR:s cirkulär 57/2020.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv i 
detta läge av budgetprocessen
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Barnperspektivet
Förvaltningen har inte några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv i 
detta läge av budgetprocessen

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv i 
detta läge av budgetprocessen

Uppföljning
Antagandet av planeringsförutsättningarna är starten för det kommande 
budgetarbetet och kommer att ligga som grund inför budget- och 
investeringsberedningarnas förslag till budget för perioden 2022-2024

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, ekonomichef Elisabeth Wahlström, 20 januari 2021

Förslag till planeringsförutsättningar för budget 2022 med plan för 2023-2024.

Kommunledningskontoret

Elisabeth Wahlström

Ekonomichef

Beslutet skickas till:

Kommundirektör Britt-Marie Börjesson

Ekonomichef Elisabeth Wahlström

Kommunfullmäktiges presidium

Familjenämnden

Vård och omsorgsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Byggnadsnämnden

Överförmyndarnämnden

Valnämnden
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
27 januari 2021

Justerandes sign

Ks § 7 Dnr KS 2020/179

Fastställande av budgetförutsättningar för mål och 
budget 2022 med plan för 2023-2024

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar fastställa planeringsförutsättningarna för mål- och 
budget 2022-2024 samt remittera förutsättningarna till nämnderna för 
yttrande, handlingsid: Ks 2021.212.

Nämnderna ska i budgetyttrandet även ange sina investeringsbehov med 
driftkostnadskonsekvenser för perioden 2022-2024.

Nämnderna ska lämna sin remissyttranden senast den 9 april 2021. Dessa 
yttranden kommer att användas i de fortsatta dialogerna mellan nämnderna 
och budget- och investeringsberedningarna.

Deltar inte i beslutet
Den socialdemokratiska gruppen (Sara Anheden, Anders Throbäck, Ida 
Bornlykke och Tina Bergström-Darrell) deltar inte i beslutet.

Ärendebeskrivning
I enlighet med det fastställda reglementet för ekonomistyrning, 
resultatutjämningsreserv och god ekonomisk hushållning ska 
planeringsförutsättningar antas av kommunstyrelsen. 

Nämnderna ska lämna budgetyttrande senast den 9 april 2021 och 
kommunfullmäktige antar nästkommande års budget med plan den 21 juni 
2021.

Planeringsförutsättningarna bygger på SKR:s cirkulär 57/2020.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv i detta läge av budgetprocessen.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
27 januari 2021

Justerandes sign

§ 7 forts.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv i detta läge av budgetprocessen.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv i detta läge av budgetprocessen.

Uppföljning
Antagandet av planeringsförutsättningarna är starten för det kommande 
budgetarbetet och kommer att ligga som grund inför budget- och 
investeringsberedningarnas förslag till budget för perioden 2022-2024.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar fastställa planeringsförutsättningarna för mål- och 
budget 2022-2024 samt remittera förutsättningarna till nämnderna för 
yttrande, handlingsid: Ks 2021.212.

Nämnderna ska i budgetyttrandet även ange sina investeringsbehov med 
driftkostnadskonsekvenser för perioden 2022-2024.

Nämnderna ska lämna sin remissyttranden senast den 9 april 2021. Dessa 
yttranden kommer att användas i de fortsatta dialogerna mellan nämnderna 
och budget- och investeringsberedningarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, ekonomichef Elisabeth Wahlström, handlingsid: Ks 
2021.212.
Förslag till budgetanvisningar 2022-2024, handlingsid: Ks 2021.213.
_________

Beslutet skickas till:
Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Kommunfullmäktiges presidium
Familjenämnden
Vård och omsorgsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Byggnadsnämnden
Överförmyndarnämnden
Valnämnden
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Riskanalys och revisionsplan 2021
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Revisorernas uppdrag
Revisorernas uppdrag och roll
Revisionsuppdraget är definierat i kommunallagens (KL), tolfte 
kapitel. Revisorerna granskar årligen, i den omfattning som följer av 
god revisionssed, all verksamhet som bedrivs inom nämndernas 
verksamhetsområden. De granskar på samma sätt, genom de 
revisorer eller lekmannarevisorer som utsetts i juridiska personer 
enligt Kommunallagen (hel- och delägda bolag), även verksamheten i 
de juridiska personerna.

Uppdraget utgörs ytterst av att pröva ansvarstagandet och uttala sig 
om detta till fullmäktige inför deras beslut i ansvarsfrågan. I enlighet 
med KL prövar revisorerna om:

- verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt

- räkenskaperna är rättvisande och 

- den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Revisorerna ska granska och pröva enligt god revisionssed. God 
revisionssed är inte reglerad i lag eller föreskrift eller på annat sätt 
fastställd av en myndighet. Den formas och utvecklas successivt över 
tiden i det praktiska revisionsarbetet.

Revisorerna lyder direkt under kommunfullmäktige med ett årligt 
anslag. För revisorerna gäller ett av kommunfullmäktige fastställt 
reglemente. 

Revisorerna har interna sammanträden och träffar med 
kommunfullmäktiges presidium, kommunstyrelsen och nämnderna. 
Möten hålls också löpande med ledande tjänstemän. Revisorerna 
fortbildar sig bl.a. genom riktade utbildningsinsatser, studiebesök, 
deltagande i seminarier, konferenser och erfarenhetsutbyten med andra 
kommuner och Regioner.

Revisionsprocessen
Revisionsprocessen omfattar hela det arbete som revisorerna gör under 
ett revisionsår från riskanalys och planering av granskningsinsatser till 
uttalandet i revisionsberättelsen. Revisionsprocessen är avslutad när 
fullmäktige fattat beslut i ansvarsfrågan. Revisionsprocessen är 
uppdelad i fyra delar – planera, granska, bedöma och avrapportera. 
Revisorerna har ansvar för hela revisionsprocessen och beställer de 
granskningar m.m. som ska genomföras av de sakkunniga.
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Revisorernas uppdrag forts

Med resultatet av årets granskning som grund prövar revisorerna om 
styrelsen och nämnderna har fullgjort sina uppdrag. Under denna 
process beaktar revisorerna information som inhämtas från andra 
revisorer inom kommunens verksamhet – lekmannarevisorer/revisorer 
och yrkesrevisorer i kommunala företag, revisorer i kommunalförbund 
och finansiella samordningsförbund med flera. Informationen har 
betydelse för att revisorerna ska kunna pröva med en helhetssyn dvs. 
hela den kommunala verksamheten.

Revisorernas uppfattning i ansvarsfrågan förmedlas till fullmäktige i 
form av ett särskilt uttalande i revisionsberättelsen. Revisorerna prövar 
ansvaret såväl kollektivt, dvs. för hela styrelsen eller nämnden, som 
individuellt för enskilda ledamöter. Det kollektiva ansvaret är 
utgångspunkten.
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Kommunrevisionen har som ett led i framtagandet av revisionsplanen diskuterat och sammanfört respektive revisors förslag och 
väsentlighetsanalys till en gemensam revisionsplan för revisionsåret. Planen utgår från genomförd omvärldsanalys, riskanalys, grundläggande 
granskning av nämnder och styrelse och resultaten av tidigare granskningar m.m. 

Revisionsplan år 2021

Granskning Ansvarig nämnd

1. Granskning av delårsrapport Samtliga

2. Granskning av årsredovisning Samtliga 

3. Grundläggande granskning av nämnder och styrelse Samtliga

4. Uppföljning av 2019 års granskningar Berörda nämnder

5. Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete inom 
äldreomsorg

Kommunstyrelsen och vård- och omsorgsnämnden

6. Granskning av arbetet mot otillåten påverkan mot 
förtroendevalda och tjänstemän

Kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden, 
familjenämnden och byggnadsnämnden

7. Granskning av fastighetsunderhåll samt underhåll av 
grönytor

Samhällsbyggnadsnämnden och Österlenhem AB
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
19 januari 2021

Justerandes sign

Rev § 4 Dnr KS 2020/215

Riskanalys och revisionsplan 2021

Revisorernas beslut
Revisorerna beslutar följande

- Att anta riskanalys och revisionsplan för 2021 med handlingsid Ks 
2021.109

- Att godkänna projektbeskrivningarna gällande granskning av 
fastighetsunderhåll inklusive underhåll av grönytor, granskning av 
otillåten påverkan mot förtroendevalda och tjänstemän samt 
granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete inom vård och omsorg. 
Den sistnämnda ska kompletteras med revisionsfrågor gällande covid-
19 pandemin samt införande av heltid som norm.

- Att ge KPMG AB i uppdrag att ta fram en förenklad version av 
revisionsplanen för distribution till kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och samtliga nämnder

- Att ge KPMG AB i uppdrag att till nästa sammanträde presentera en 
projektbeskrivning gällande uppföljning av 2019-års granskningar.

Ärendebeskrivning
Revisorerna ska årligen besluta om en revisionsplan. I revisionsplanen 
redovisas planerade revisionsinsatser inklusive fördjupade granskningar för år 
2021 samt vad som ligger till grund för valet av granskningar. 
Revisionsplanen och valet av granskningsinsatser grundar sig huvudsakligen 
på den grundläggande granskning som genomförts 2020 av kommunstyrelsen 
och samtliga nämnder och de riskanalyser som därefter utarbetats för de 
samma.
Revisorerna beslutade den 10 december 2020, Rev § 60/2020, att 
återremittera utkastet till riskanalys och revisionsplan för 2021 till KPMG 
AB. Det beslutades att ärendet skulle behandlas på nytt på dagens 
sammanträde och KPMG AB fick också i uppdrag att utarbeta förslag till 
projektbeskrivningar för de fördjupade granskningar som planeras att 
genomföras under 2021. KPMG har till dagens sammanträde bifogat en 
uppdaterad riskanalys och revisionsplan för 2021 samt förslag till 
projektbeskrivningar enligt beslutet den 10 december.
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
19 januari 2021

Justerandes sign

§ 4 forts

Förslag till beslut
Revisorerna beslutar följande

- Att anta riskanalys och revisionsplan för 2021 med handlingsid Ks 2021.xxx

- Att godkänna projektbeskrivningarna gällande granskning av 
fastighetsunderhåll inklusive underhåll av grönytor, granskning av otillåten 
påverkan mot förtroendevalda och tjänstemän samt granskning av 
systematiskt arbetsmiljöarbete inom vård och omsorg

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2021-01-12, handlingsid: 
Ks 2021.111
Slutlig Riskanalys samt revisionsplan 2021 Tomelilla, handlingsid: Ks 
2021.109
PP Granskning av fastighetsunderhåll inklusive underhåll av grönytor, 
handlingsid: Ks 2021.112
Granskning av otillåten påverkan mot förtroendevalda och tjänstemän, 
handlingsid: Ks 2021.113
PP Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete inom vård och omsorg, 
handlingsid: Ks 2021.108
Slutlig Riskanalys samt revisionsplan 2021  Tomelilla_förkortad version, 
handlingsid: Ks 2021.110

Tidigare behandling
2020-12-10: Revisorerna § 60/2020
Riskanalys och revisionsplan 2021, handlingsid: Ks 2020.3928

Förslag till beslut under sammanträdet
Ulla-Christina Lindberg (S) föreslår att revisorerna beslutar enligt förslag till 
beslut men dessutom ger KPMG AB i uppdrag att ta fram en förenklad 
version av revisionsplanen för distribution till kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och samtliga nämnder och att den förenklade versionen 
ingår i dagens beslut eftersom det är utvalda delar av den fullständiga 
revisionsplanen.
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
19 januari 2021

Justerandes sign

§ 4 forts

Ulla-Christina Lindberg föreslår vidare att projektplanen för granskning av 
systematiskt arbetsmiljöarbete inom vård och omsorg ska kompletteras med 
frågor gällande covid-19 pandemin och införandet av heltid som norm.

Slutligen föreslår Ulla-Christina Lindberg att man ger KPMG AB i uppdrag 
att till nästa sammanträde den 17 februari presentera en projektplan gällande 
uppföljningen av 2019-års granskningar.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att revisorerna beslutar enligt 
förslag till beslut samt enligt Ulla-Christina Lindbergs tilläggsförslag.
_________

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Samtliga nämnder
KPMG AB, Ida Brorsson
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Anmälda kränkningar januari 2021

Kön Datum Anmält av Skola Klass

flicka 2021-01-15 11:34Bitr rektor Tina Bjerström Byavång Bya 6B (2020/2021)

flicka 2021-01-15 11:36Bitr rektor Tina Bjerström Byavång Bya 6B (2020/2021)

pojke 2021-01-19 15:21Rektor Roger Dehlén Byavång Bya 6A (2020/2021)

pojke 2021-01-19 15:11Rektor Roger Dehlén Lindesborg Li 5B (2020/2021)

pojke 2021-01-19 15:17Rektor Roger Dehlén Lindesborg Li 5A (2020/2021)

pojke 2021-01-19 15:18Rektor Roger Dehlén Lindesborg Li 6B (2020/2021)

pojke 2021-01-19 15:24Rektor Roger Dehlén Lindesborg Li 6B (2020/2021)

flicka 2021-01-19 15:28Skolkurator Lina Andersson Lindesborg Li 6B (2020/2021)

pojke 2021-01-28 08:19Bitr rektor Emma Walters Lindesborg Li 6A (2020/2021)

flicka 2021-01-28 10:28Rektor Roger Dehlén Lindesborg Li 6B (2020/2021)

pojke 2021-01-14 11:15Rektor Gunilla Djerf Smedstorp Sme 0 (2020/2021)

pojke 2021-01-26 08:18Skolkurator Hyrije Karaxha Smedstorp Sme 5 (2020/2021)

pojke 2021-01-26 10:11Skolkurator Hyrije Karaxha Smedstorp Sme 5 (2020/2021)

pojke 2021-01-26 10:20Skolkurator Hyrije Karaxha Smedstorp Sme 2 (2020/2021)

pojke 2021-01-27 10:46Rektor Gunilla Djerf Smedstorp Sme 2 (2020/2021)
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Dnr 2020:9159, 2020:9160   
 
 

 
 

Skolinspektionen. Telefon: vx 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se, 

skolinspektionen@skolinspektionen.se  

 

Nu kommer Skolinspektionen 

genomföra inspektion i er 

verksamhet 
 

Skolinspektionen kommer att genomföra tillsyn i er verksamhet under vårterminen 
2021. Vi planerar att genomföra tillsyn av Kastanjeskolanskolan och Lindesborgsskolan 
i vecka 14. Med anledning av rådande omständigheter avseende Covid -19 görs den 
regelbunda tillsynen av Kastanjeskolan och Lindesborgsskolan, Tomelilla kommun om 
till riktad tillsyn. I den riktade tillsynen kommer inte alla bedömningsområden som 
vanligtvis ingår i den regelbundna tillsynen ingå. 

De bedömningsområden som ingår i den riktade tillsynen har valts utifrån 
Skolinspektionens risk- och väsentlighetsanalys, som bland annat är baserad på 
elevers kunskapsresultat, svar i den skolenkät som vi genomför med elever och 
pedagogisk personal, resultat från tidigare tillsyn, eventuella anmälningsärenden samt 
tidigare inskickad information om skolenheten.  

Tillsynen av Kastanjeskolan och Lindesborgsskolan kommer att omfatta 
nedanstående områden: 

Extra anpassningar och särskilt stöd, 
Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling. 

Skolinspektionens uppdrag 

Skolinspektionens målbild har fokus på alla barns och elevers lika värde. En skola där 
alla barn och elever oavsett könstillhörighet får en god kvalitet i sin utbildning, en 
likvärdig utbildning och kunskaper i en stimulerande och trygg miljö. Alla barn och 
elever ska ges möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. 
I myndighetens verksamhet finns ett jämställdhetsperspektiv integrerat. 

Inför och efter inspektionen 

Inför inspektionen efterfrågar vi viss dokumentation om skolenheten, se bilaga 1. 
Senast den 1 mars  2021 behöver ni komma in med informationen till 
Skolinspektionen. Efter besöket kommer vi att sammanställa ett protokoll som ni får 
ta del av. Ni får möjlighet att gå igenom och faktagranska materialet/protokollet och 
även lämna de synpunkter ni eventuellt har till oss. 
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Skolinspektionen. Telefon: vx 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se, 

skolinspektionen@skolinspektionen.se  

 

Tillsynsbesöket 

På grund av pågående pandemi kommer denna tillsyn i första hand genomföras på 
distans med intervjuer på digital länk. Skulle det vid intervjuerna visa sig att det finns 
behov av platsbesök eller kompletterande intervjuer kan detta komma att bli aktuellt. 
Ansvariga inspektörer, Christina Aro Östgren och Johan Boman, kommer att kontakta 
rektorerna för detaljerad planering av vårt besök.   

 

Kontaktperson hos huvudmannen 

För att underlätta den fortsatta kommunikationen kring inspektionen önskar vi så 
snart som möjligt få uppgift om en kontaktperson för huvudmannen, samt till 
vilken/vilka mejldresser protokoll och beslut ska skickas. Uppgifterna sänds per e-post 
till nedanstående adresser senast den 15 februari.  

Kastanjeskolan: Att. dnr: 2020-9159 
Skolinspektionen.Lund@skolinspektionen.se samt till 
christina.aro.ostgren@skolinspektionen.se 
 
Lindesborgsskolan: Att. dnr: 2020-9160 
Skolinspektionen.Lund@skolinspektionen.se samt till 
johan.boman@skolinspektionen.se 
 

Om du har frågor 

Vid frågor om vår inspektion är du välkommen att kontakta ansvarig inspektör för 
Kastanjeskolan Christina Aro Östgren, tfn: 08-586 084 23, e-post:  
christina.aro.ostgren@skolinspektionen.se eller ansvarig inspektör för 
Lindesborgsskolan Johan Boman, tfn: 08-586 082 30, e-post: 
johan.boman@skolinspektionen.se.  

Med vänlig hälsning,  
 
Cecilia Kjellman,  Christina Aro Östgren & Johan Boman, 

Enhetschef                              Utredare 
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Skolinspektionen. Telefon: vx 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se, 

skolinspektionen@skolinspektionen.se  

 

Bilagor 

Bilaga 1  Informationsinhämtning inför riktad tillsyn 
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens individ- och 
familjeutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
8 februari 2021

Justerandes sign

Fnifu § 26     

Redovisning av anmälningsärende januari 2021

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

Ärendebeskrivning
Placeringar av barn och unga januari 2021

Kön              Plats                  Kostnad/mån.  Start             Avslut
Pojke 
(SoL)

Vittskövlegården 123 380:- 2020-01-15 2021-01-10

Pojke  
(SoL)med 
övergång 
till (LVU)

Bokskogens 
HVB

SIS Ryds brunn

136 927:-

69 264:-

2020-11-12

2020-12-19

            

Extern öppenvård
Kön HVB/SIS Kostnad/ 

mån
Start Avslut

Flicka / 
LVU

Ung Art  74 384:- 2020-04-27

Pojke/SoL Samskapa 
HVB

 63 222:-
/2=31 611:-
Delas med 
VoO 

2020-07-08

Vuxen placering
Kön HVB/SIS Kostnad/m

ånad
Placering 
startad

Placering 
avslutad

Man
SoL

Icuro 
Sverige

 55 366:- 2020-11-20

84



TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens individ- och 
familjeutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
8 februari 2021

Justerandes sign

§ 26 forts.

Statistik fattade beslut, oktober 2020 – januari 2021 Barn och familj
Beslut Oktober November December Januari
Startade utred. 20 17 5 10
Avslutade utred. 
Med insats

2 0 0 2

Avslutade utred. 
Utan insats

4 3 5 0

Förlängd utred. Tid 
11:2

0 0 0 0

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

0 3 6 1

Vård enligt LVU 1 0 3 0
Avslag om vård 
LVU

0 0 0 0

Vård enligt LVU 
upphör

0 0 0 0

Placering i jour-
/famhem SoL

2 0 0 0

Placering i 
akuthem/HVB SoL

0 0 0 0

Placering i 
stödboende/utsluss

0 0 0 0

Placering i jour-
/famhem LVU

0 1 0 1

Placering i 
akuthem/HVB 
LVU

0 0 0 0

Placering SIS LVU 0 0 0 0
Beviljat 
strukturerad 
öppenvård

5 1 3 4
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens individ- och 
familjeutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
8 februari 2021

Justerandes sign

§ 26 forts.

Domar och beslut, december 2020 – januari 2021
Domslut från Ystad Tingsrätt meddelad 3 december 2020. Mål nr. T 2898-
20. Handlingsid. Fn. 2020.3793
Dom meddelad angående särskilt förordnad vårdnadshavare. 
Tingsrätten meddelar att beslutet från Familjenämnden gällande särskilt 
förordnad vårdnadshavare bifalls.

Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad 15 januari 2021. Mål nr. 
11309-20. Handlingsid. Fn. 2021.114 
Dom meddelad angående överklagat beslut från Familjenämnden den 31 
augusti 2020 gällande bistånd enligt socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten 
avslår överklagandet.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse assistent Zenitha Thulin, handlingsid: Fn 2021.584.
_________

Beslutet skickas till:
Familjenämnden
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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:

Zenitha Thulin
Administrativ assistent
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
zenitha.thulin@tomelilla.se

Tomelilla den 3 februari 2021    

Familjenämndens individ- och familjeutskott

Redovisning av statistik och kostnader Januari 2021 – 
gällande individ- och familjeomsorgen

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

Ärendebeskrivning
Redovisning avseende kostnader och statistik för januari 2021 gällande 
individ- och familjeomsorgen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse assistent, Zenitha Thulin 3 februari 2021.
Redovisning administratör, Louise Jönsson 3 februari 2021.

Individ och familjeomsorg

Zenitha Thulin
Administrativ assistent

Beslutet skickas till:

Familjenämnden
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Redovisning avseende 
kostnader och statistik
Individ – och familjeomsorgen
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2021-02-03 2

Försörjningsstöd
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2021-02-03 3
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E-ansökan Pappersansökan

Denna månad fortsätter stadigt med 83 % sökande digitalt. Kommer under våren jobba 
för att möjliggöra att göra nyansökan digitalt, och därmed får större vinning digitalt. 
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2021-02-03 4
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2021-02-03 5
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2021-02-03 6
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De vanligaste orsakskoderna under januari år 2020
Fördelat på antal unika beslut
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Arbetslös, ingen ersättning

Sjukskriven med läkarintyg, ingen sjukpenning

De vanligaste orsakskoderna under januari år 2021
Fördelat på antal unika beslut

Stor andel som är sjukskrivna utan rätt till sjukersättning. Svårt att hitta rätt insatser till 
dessa. Möjligheternas väg startar upp feb. 2021 och förhoppningsvis kan många av 
sjukskrivna individer få hjälp därigenom. 
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2021-02-03 8

Arbetsmarknadsenheten
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2021-02-03 10
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Avslutsorsaker avseende unika insatser på AME 
under januari

2020 2021

Vanligaste utskrivningsorsaken just nu är att individen fått annan planering via 
Arbetsförmedlingen. Oftast insats genom stöd och matchning. 
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Familjefrid
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Kan se ett ökat inflöde under januari, men inget som går att härleda direkt till påverkan 
av pandemin. 
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2021-02-03 14

Solhuset
Vuxenenheten
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2021-02-03 15
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Inga kostnader i dagsläget på placering. De två som var på väg ut från kontraktsvård 
har avslutats. Har i dagsläget en individ kvar på kontraktsvård. Faller under vårt ansvar 
from. Mars månad 2021. 
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• Under år 2019 hade nämnden en LVM – placering under 
perioden maj – november till en kostnad om 878 400 kr 

• Inga LVM – placeringar under år 2020

• Inga LVM – placeringar under januari år 2021

2021-02-03 17

LVM – placeringar
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Barn och familj
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ANTAL UNIKA ANMÄLNINGAR / ANSÖKNINGAR 

Antal inkomna anmälningar och ansökningar under januari
2019 2020 2021

Anmälningarna 0-17 år fortsätter att öka, främst i åldersspannet 18-20år,  och det medför större 
krav på myndighetsarbetet inom mottag och utredning men även på utförarverksamheten
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Under 2020 ökade orsakskoden ”Bristande omsorg, relationsproblem i familjen” dramatiskt. Utmaning är att kunna 
erbjuda stöd till familjerna i ett tidigare skede, här krävs ett samarbete mellan olika myndigheter – som är på gång. 
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Ett ökat ärendeinflöde medför ökade kostnader då insatsbehoven ökar. På 
Balder arbetar vi på att kunna möta fler komplexa behov på hemmaplan med 
strukturerade behandlingsformer som alternativ till dyrare extern vård.
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De placeringar som väl görs på HVB/SIS är mycket komplexa och resurskrävande då 
alla former av annan vård inte har fungerat
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Öppenvården
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Intensivare ärenden kräver mer resurser av 
Öppenvården vilket leder till färre andra ärenden
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Fler uppdrag har skickats från myndighet till öppenvården Balder och då 
finns det inte utrymme till rådgivning i den omfattning som skulle behövas.
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