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

Tomelilla kommun, Familjenämnden centralt/övergripande, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla

Familjenämnden

Handläggare: Thomas Lindberg 
Titel: Kommunsekreterare
E-post: thomas.lindberg@tomelilla.se
Telefon: 0417-180 00
Mobil: AnsvarigTlfMobil

Diarienummer: FN 2021/2

Datum 19 mars 2021

Tjänsteskrivelse

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Socialchef Camilla Andersson och enhetschef Isabell Ahl informerar om individ- och 
familjeverksamheten;

Skolchef Johan Holmqvist och biträdande skolchef Ulrika Ahrlin informerar om 
utbildningsverksamheten samt;

• Covid-19

• Medarbetarutmärkelse

• Investeringar 2022

• Betänkande ”Stärkt elevhälsa”

Anna-Karin Larsson informerar om skuld- och budgetrådgivning.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare Thomas Lindberg 2021-03-19.

Familjenämnden centralt/övergripande

Thomas Lindberg

Kommunsekreterare
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens utbildningsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
11 mars 2021

Justerandes sign

Fnuu § 11     

Rapport - Kö i förskoleverksamheten

Familjenämndens utbildningsutskotts beslut
Familjenämndens utbildningsutskott beslutar lägga informationen till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Det har under våren blivit fullt på Tomelilla tätorts förskolor. Det har 
inneburit att det har öppnats en ny avdelning i den byggnad som tidigare 
kallades Prästkragen vid Ängens förskola. Denna har nu fått namnet 
Mandelblomman och har för närvarande 13 barn placerade där. Tanken är att 
Mandelblomman stängs inför hösten då samtliga barn fått annan placering. 
Till hösten finns det utrymme på förskolorna igen då en årskull lämnar för att 
börja förskoleklass.

Det är ytterligare 51 barn maj till september som står i kö för förskoleplats.

Ekonomiska konsekvenser
Det är viktigt att ständigt följa utvecklingen av antal barn i kö till förskola för 
att i den mån det är möjligt planera för eventuella förändringar av lokaler. 

Barnperspektivet
Att som familj kunna få en förskoleplats vid behov underlättar för familjens 
självförsörjning vilken i sin tur är en skyddsfaktor för barnen i framtiden.

Miljöperspektivet
Ej relevant i ärendet.

Uppföljning
Kö till förskolan följs upp 2 ggr om året (vår och höst).

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämndens utbildningsutskott beslutar lägga informationen till 
handlingarna.
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens utbildningsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
11 mars 2021

Justerandes sign

§ 11 forts.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, biträdande skolchef Ulrika Ahrlin, handlignsid: Fn 2021.989.
_________

Beslutet skickas till:
Familjenämnden
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens individ- och 
familjeutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
8 mars 2021

Justerandes sign

Fnifu § 44 Dnr FN 2021/37

Budgetremiss med mål 2022

Familjenämndens individ- och familjeutskotts förslag till 
familjenämnden
Familjenämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag på budgetyttrande, 
handlingsid: Fn 2021.934, med det tillägg avseende Arbetsmarknadsenheten 
som diskuterades på mötet.

Ärendebeskrivning
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 sina remissyttranden senast den 9 april 2021. Dessa 
yttranden kommer att användas i de fortsatta dialogerna mellan nämnderna 
och budget- och investeringsberedningarna.

Individ- och familjeverksamheten  har tagit fram förslag på budgetyttrande, 
handlingsid: Fn 2021.934.

Familjenämndens individ- och familjeomsorg innefattar barn- och 
ungdomsvård, missbruksvård, familjerätt, öppenvård och ekonomiskt 
bistånd. Arbetsmarknadsåtgärder, integrationssamordning, personligt ombud 
och administrativt ansvar för vuxenutbildning och svenska för invandrare 
ligger också inom ansvarsområdet.

Socialchef Camilla Andersson uppger att uppgifter avseende  
Arbetsmarknadsenheten tillkommer yttrandet till familjenämndens möte.

Förvaltningens förslag kommer att förhandlas med de fackliga 
organisationerna den 11 mars 2021.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen kan inte se att yttrandet i sig har ekonomiska konsekvenser.
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens individ- och 
familjeutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
8 mars 2021

Justerandes sign

§ 44 forts.

Barnperspektivet
Barnperspektivet är alltid i fokus för individ- och familjeverksamheten.

Miljöperspektivet
Ej aktuellt.

Uppföljning
Ej aktuellt.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämndens individ- och familjeutskott beslutar föreslå familjenämnden 
att ställa sig bakom förvaltningens förslag på budgetyttrande, handlingsid: Fn 
2021.934.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare Thomas Lindberg, handlingsid: Fn 
2021.957.
Budgetyttrande Familjenämnden IFO 2022, handlingsid: Fn 2021.934.
_________

Beslutet skickas till:
Familjenämnden
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens utbildningsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
11 mars 2021

Justerandes sign

Fnuu § 13 Dnr FN 2021/37

Budgetremiss med mål 2022

Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till 
familjenämnden
Familjenämndens utbildningsutskott beslutar föreslå familjenämnden att 
ställa sig bakom förvaltningens förslag på budgetyttrande, handlingsid: Fn 
2021.935.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutar fastställa planeringsförutsättningarna för mål- och 
budget 2022-2024 samt remittera förutsättningarna till nämnderna för 
yttrande, handlingsid: Fn 2021.422.

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

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

Utbildningsverksamheten har tagit fram förslag på budgetyttrande, 
handlingsid: Fn 2021.935.

Familjenämndens barn och utbildningsverksamhet innefattar skola och 
barnomsorg för barn och elever boende i Tomelilla kommun eller barn och 
elever från grannkommuner vilka går i våra kommunala förskolor och skolor. 
Familjenämndens barn-och utbildningsverksamhetsansvar sträcker sig från 
och med förskola till och med gymnasieutbildning. Uppdraget sker egen regi 
samt genom annan huvudman, kommunal eller fristående. 

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen kan inte se att yttrandet i sig har ekonomiska konsekvenser.

Barnperspektivet
Barnperspektivet är av naturliga skäl alltid i fokus för 
utbildningsverksamheten.
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens utbildningsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
11 mars 2021

Justerandes sign

§ 13 forts.

Miljöperspektivet
Inte aktuellt.

Uppföljning
Inte aktuellt.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämndens utbildningsutskott beslutar föreslå familjenämnden att 
ställa sig bakom förvaltningens förslag på budgetyttrande, handlingsid: Fn 
2021.935.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare Thomas Lindberg, handlingsid: Fn 
2021.991.
Budgetyttrande, utbildningsverksamheten, handlingsid: Fn 2021.935.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsen § 7/2021:
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 sina remissyttranden senast den 9 april 2021. Dessa 
yttranden kommer att användas i de fortsatta dialogerna mellan nämnderna 
och budget- och investeringsberedningarna.
_________

Beslutet skickas till:
Skolchef Johan Holmqvist
Biträdande skolchef Ulrika Ahrlin
Familjenämnden
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Familjenämndens budgetyttrande 2022

Nämndens ansvarsområde

Familjenämndens ansvarsområde består av två huvudområden, barn- och utbildningsverksamheten 
och individ- och familjeomsorgen.

Familjenämndens barn- och utbildningsverksamhet innefattar skola och barnomsorg för barn och 
elever boende i Tomelilla kommun eller barn och elever från grannkommuner som går i våra 
kommunala förskolor och skolor. Familjenämndens barn- och utbildningsverksamhetsansvar sträcker 
sig från och med förskola till och med gymnasieutbildning. Uppdraget sker egen regi samt genom 
annan huvudman, kommunal eller fristående.

Familjenämndens individ- och familjeomsorg innefattar barn- och ungdomsvård, missbruksvård, 
familjerätt, öppenvård och ekonomiskt bistånd. Arbetsmarknadsåtgärder, integrationssamordning, 
personligt ombud och administrativt ansvar för vuxenutbildning och svenska för invandrare ligger 
också inom ansvarsområdet.

Nämndens största och viktigaste utmaningar enligt nulägeskartan och nyckeltal;

Individ och familj

I dagsläget studerar 118 personer på SFI varav 80 procent är kvinnor. Det är därför fortsatt viktigt att 
anpassa språkstödjande aktiviteter utanför SFI, till framförallt kvinnor. Kostnaderna för 
vuxenutbildning har ökat med nästan en miljon kronor under 2020. I december var 134 elever 
inskrivna på vuxenutbildning. 

Under 2021 har Tomelilla kommun ett avtal med Ystads kommun gällande vuxenutbildningen. 
Vuxenutbildningen är en viktig del, där rätt insatser kan förkorta tiden som arbetssökande och 
motverka utanförskap. En effektiv och välfungerande vuxenutbildning har stor betydelse för hur väl 
vi lyckas med både integration och självförsörjning. Familjenämnden har utvecklat både interna och 
externa arbetssätt för att bättre kunna göra uppföljningar på individnivå. Det pågår ett arbete med 
analys och mer effektiva arbetssätt och det kommer att fördjupas ytterligare kommande år.

Familjenämndens kostnader för ekonomiskt bistånd minskade med 2 mkr jämfört med året innan. 
Antalet hushåll har minskat med fem procent.  Om denna minskning kommer att bestå är osäkert.

De vanligaste orsakerna till att man söker bistånd är:

 att man är sjukskriven med läkarintyg utan sjukpenning.
 att man är arbetslös utan ersättning. 

Förändringar inom arbetsmarknadspolitiken, exempelvis förändringen av uppdrag och tjänster inom 
Arbetsförmedlingen, kan leda till ökade kostnader för familjenämnden.  Även den strama 
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bedömningen vid sjukdom och sjukskrivningar av Försäkringskassan påverkar kommunerna, då allt 
fler hänvisas till att ansöka om ekonomiskt bistånd.

Samverkan med andra huvudmän är nödvändigt för att lyckas med familjenämndens uppdrag, men 
det är samtidigt en utmaning. Kulturerna i de olika organisationerna kan krocka, man kan tolka 
uppdraget olika och det finns ekonomiska aspekter och egna prioriteringar att ta hänsyn till i 
respektive verksamhet. Verksamheten deltar i flera samverkansgrupper med andra kommuner och 
huvudmän där gemensamt utvecklingsarbete pågår. Det är ett högt prioriterat arbete för samtliga 
medarbetare, trots att utväxlingen ibland tar tid eller i vissa fall uteblir. 

Familjenämnden arbetar aktivt med att minska både antalet placeringar och längden på externa 
placeringar.  Modellen man arbetar med är intensiv hemmabaserat familjebehandling (IHF) med 
målet att minska externa placeringar av barn- och unga samt att skapa bra stöd till familjerna på 
hemmaplan. För att nå målet krävs även nära samverkan med främst skola och vård och omsorg. 
Omställningen till nya gemensamma arbetssätt och tjänster kräver kompetensutveckling och 
förändringsledning. 

Arbetet med att systematiskt följa upp och utvärdera insatser för att värdera effekterna och dess 
kvalitet ska utvecklas. Enkäter, brukarundersökningar, intervjuer och att ta del av forskning inom 
området är några arbetssätt som verksamheten måste prioritera kommande år. 

Mariamottagningen sydost är ett FINSAM-projekt som Tomelilla kommun är en del av. Förutom vår 
kommun ingår regionen, Ystads kommun, Sjöbo kommun och Simrishamns kommun. Projektet 
startades i augusti 2019 och är finansierat till och med 2021. Från och med 2022 är avsikten att 
verksamheten ska vara stadigvarande och finansieras av kommunerna och regionen. Under 2020 har 
nio unga upp till 25 års ålder varit inskrivna på mottagningen. 

Familjenämnden har också genom sina två skilda ansvarsområden del i den avsiktsförklaring som 
skrivits med regionen gällande familjecentral där ytterligare steg krävs. 

Barn och utbildning

Familjenämndens största och viktigaste utmaning inom förskolan och skolan är att skapa möjligheter 
för ökad måluppfyllelse för Tomelillas elever. Strävan ska vara att alla elever har möjlighet att nå 
målen och att de blir behöriga för vidare studier på gymnasieskolan. En gymnasieutbildning med 
examen är en förutsättning för självförsörjning och ett gott liv på sikt. Övergången till 
gymnasieskolan sker efter årskurs nio men elevernas resultat i årskurs nio följer av en hel 
grundskoletid och tid i förskolan. Förutsättningar för ökad måluppfyllelse skapas genom skickligt 
pedagogiskt ledarskap, god undervisning, stimulerande lärmiljöer samt trygga barn och elever. 
Familjenämnden har en särskild utmaning, att genom sin resursfördelning och resultatuppföljning, 
balansera kravet på kompensatorisk resurstilldelning och bibehållen robust skolstruktur. Vidare krävs 
ett arbete med att höja pojkars studieresultat utan att för den delen släppa fokus på flickornas 
måluppfyllelse. 
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Utöver utmaningen gällande måluppfyllelse för elever i Tomelillas skolor ansvarar familjenämnden 
för tillgång till skola och förskola. Under den tid familjenämnden ansvarat för OB-omsorg ses en ökad 
efterfrågan och det organisatoriska taket för denna form av omsorg kommer att nås inom kort. 

I samband med utmaningar både på kort och lång sikt bör statsbidrag till förskole/skolsektorn 
nämnas. Hela förskole-/skolverksamheten i Tomelilla likt resten av Sverige är till betydande delar 
både finansierad och beroende av statsbidrag

Konsekvenser på kort och lång sikt

Individ och familj

Förändringar i lagstiftningen, tillsammans med lågkonjunkturen, gör att kostnaden för 
vuxenutbildning förväntas öka. Verksamhetens bedömning och prognos är att ansökningarna till 
yrkesutbildningar kommer att öka framöver.  De som bäst behöver vuxenutbildning ska beviljas det 
(SOU 2019/20:105), vilket innebär att vuxenutbildning ska erbjudas även sökande som önskar byta 
yrke, till skillnad mot idag då behörighetsgivande kurser prioriteras. Vid dags datum är det osäkert 
om pandemin kommer att leda till fler permitteringar, varsel och uppsägningar som i sin tur kan öka 
efterfrågan på vuxenutbildning.

Barn och utbildning 

Från och med läsåret 20/21 så är skolledarorganisationen i Tomelilla fullt ut bemannad och på plats. 
Familjenämnden ser en svagt ökande måluppfyllelse. Ett nytt arbetssätt kring resultatuppföljning och 
dialog kring kvalité är sjösatt och pågående på ledningsnivå och med nämnd, tillitsbaserad styrning. 
Kommande läsår kommer fler och mer samlat relevanta iakttagelser samt en fördjupad 
kvalitetsdialog på förskolor och skolor stödja ökad måluppfyllelse. Familjenämnden är en 
personalintensiv verksamhet där särskild uppmärksamhet gällande löneutveckling är viktig, både på 
kort och lång sikt. Då lika villkors principen råder gentemot fristående verksamhet ska 
familjenämnden ersätta fristående verksamheter med samma relativa utrymme som för verksamhet 
i egen regi. Även små skillnader i uppräknade kostnader, löner och övriga kostnader kan medföra 
betydande differens mellan ramökning och faktiska kostnader. Konkurrensen om skickliga och 
utbildade pedagoger kommer att driva på lönebildningen inom hela det pedagogiska området både 
på kort och lång sikt. 

Nämndens sätt att möta utmaningen
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Efterhand som externa placeringar av barn och unga minskar antar familjenämnden att resurser från 
placeringskostnader växlas över till att utöka resurserna i öppenvården och förskola, grundskola. Det 
finns dock risk för att det uppstår ett utrymme, att ökning kontra minskning av volymerna inte tar ut 
varandra full ut. 

Familjenämnden arbetar för att kostnaderna för vuxenutbildning ska hållas nere, det pågår 
förhandlingar med flera aktörer men inga avtal har ingåtts i nuläget. 

Mariamottagningen sydost kommer från och med 2022 blir en stadigvarande verksamhet enligt den 
avsiktsförklaring som är gjord, vilket leder till kostnader för familjenämnden. För Tomelillas del 
beräknas kostnaden bli cirka 450 tkr per år.

Under flera år har speciella satsningar inom arbetsmarknadsområdet gjorts för att hitta lösningar 
som ökar möjligheten för egenförsörjning. Verksamheten har finansierats med tillfälliga anslag från 
bland annat socialinvesteringsfond och medel från migrationsmedel. Från och med 2022 finns inte 
någon extern finansiering av denna verksamhet och ska verksamheten fortsätta/utvecklas måste 
budgetmedel avsättas.

Familjenämnden prioriterar och förändrar inom tilldelad ram. Familjenämnden har också inför 
budget 2022 aktivt arbetat med att öka nämndmålens tydlighet och konkretisering. Familjenämnden 
har under de senaste två åren fördjupat kvalitetsarbete på huvudmannanivå. Nämnden har aktivt 
arbetat med nulägesanalys och målarbete tillsammans med verksamheternas alla chefer. Ett arbete 
som kommer att fortgå och förfinas.   

Familjenämnden följer upp ekonomiskt utfall på verksamhetsnivå, månatligen (undantaget månader 
med tertialuppföljning, bokslut samt januari månad).   

Investeringsbudget

Individ och familj

De önskade investeringsmedlen, både generella investeringar i vård- och omsorgsnämndens 
budgetskrivelse samt investeringsmedel för verksamhetssystem avser hela verksamhetsområdet stöd 
och omsorg. Eftersom merparten av investeringarna kan komma att beröra båda nämndernas 
ansvarsområden bör beslut om eventuella investeringsmedel avse hela verksamhetsområdet stöd 
och omsorg tillsammans.

Barn och utbildning

- Fortsättning projektering ny/till eller ombyggnad Lindesborgsskolan    x miljoner
- Påbörjad undersökning/projektering Kastanjeskolan - 1,5 miljoner
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- Ökad funktionalitet, fyrklöverns förskola (toaletter, utökad förrådsyta samt 
arbetsrum/mötesrum) – 2 miljoner

 
- Inventarier utbyte, Barn och utbildning 1,5 miljoner

- Digitala enheter till elever/personal enligt utbytesplan 1,5 miljoner

Demografiska effekter på verksamheten

För individ- och familjeverksamheten är förändringar i demografin inte den stora utmaningen, 
snarare är det samhällsförändringar i stort och socioekonomiska effekter som påverkar 
verksamheten. Individ- och familjeverksamheten påverkas däremot av huruvida de ungdomar som 
finns i gymnasieutbildning, slutför sina studier eller ej, en i någon mån indirekt demografisk påverkan 
på lite längre sikt. Andelen barn i kommunen väntas inte öka i hög omfattning de kommande tre 
åren, enligt prognosen. Den åldersgrupp som väntas öka är unga, 16–18 år, och det är den 
åldersgrupp som är mest förekommande i de ärende som är aktuella hos enheten barn och familj. 
Det kan innebära en ökad belastning på enheten.

Antalet barn inom grundskolan kommer att öka mellan 2020–2022 med cirka 35 enligt innevarande 
prognos. Ökningen förväntas fördelas proportionellt mellan egen regi, interkommunala placeringar 
och fristående verksamhet. År 2022 ses en ökning med 15 barn till förskolan.

Budgetyttrandets påverkan på barnperspektivet 

Familjenämndens ansvarsområde och de verksamheter som familjenämnden är huvudman för har 
den allra största betydelsen för Tomelillas barn och unga. Trygga barn och elever som ges bästa 
möjliga förutsättningar att lyckas i skolan är högsta grad relevant ur ett barnperspektiv.

Mariamottagningens verksamhet vänder sig till unga och den insatsen kan inte ges med samma 
kvalitet i den ordinarie verksamheten. 

Nämndens förslag till mål för att förstärka god ekonomisk hushållning

 Andelen som är egenförsörjda i Tomelilla ska följa rikssnittet och får inte avvika negativt med 
mer än 2,5%

 Andelen behöriga till yrkesprogram ska vara minst 80%. Ett första delmål mot målet, alla ska 
bli behöriga till nationellt program.
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PROTOKOLL enligt 11 § MBL 
 
Ärende Budgetyttrande 2022 för verksamhet Barn och utbildning 
Datum  2021-03-11 
Plats  Teams 
Parter Tomelilla kommun, Akademikerförbundet SSR, Kommunal, Ledarna, Lärarförbundet, 

Lärarnas Riksförbund, SKL, Sveriges Psykologförbund, Vision, Vårdförbundet 
 
Närvarande För arbetsgivaren Johan Holmqvist, Skolchef 
   Ulrika Ahrlin, Biträdande skolchef 
   Liselotte Skoglund, HR-strateg 

För arbetstagarparten Lina Andersson, Akademikerförbundet SSR 
Susanne Servin/Therese Magnusson, Kommunal 
Ise Örn-Balksäter, Lärarförbundet 
Greger Sandell, Lärarnas Riksförbund 
Margareta Erlandsson, Vision 

 
Kallade men deltar ej  Ledarna 

SKL 
Sveriges Psykologförbund 
Vårdförbundet 

 
Vid protokollet  Liselotte Skoglund 
Justering   Samtliga parter som deltar justerar 

 
§ 1 Arbetsgivaren har presenterat det föreslagna budgetyttrandet i Barn och 

utbildnings lokala samverkansgrupp, LOSAM 2021-03-04 (information enligt 
MBL §19) och kallat till förhandling enligt MBL §11. 

 

§ 2 Fackliga företrädare inkommer med yrkanden enligt nedan. 
 

 Nämndens största och viktigaste utmaningar enligt nulägeskartan och nyckeltal 

 Formuleringen ”ökad måluppfyllelse.” Lärarnas Riksförbund lyfter ett 
behov av tydligare målnivåer och ser hellre formuleringen – god 
måluppfyllelse.  

 Formuleringen ”Strävan måste vara...” Lärarnas Riksförbund ser hellre 
formuleringen – Strävan ska vara… 

 Lärarnas Riksförbund ser positivt på formuleringen att hela 
grundskoletiden och tid i förskolan beaktas så att inte fokus enbart 
hamnar på resultatet i årskurs 9. Lärarnas Riksförbund vill därmed se 
ett målarbete och uppföljning som träffar hela grundskoletiden. 

 
Kommunal lyfter avsaknaden av barnskötarnas betydelse och roll i remissen.  
 
Lärarförbundet saknar en formulering i budgetyttrandet om förskolans 
barngrupper och nivåer på önskad kompetens och vill se att förskolans  
utmaningar beskrivs närmre. 
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§ 3 Arbetsgivaren tar med sig parternas yrkanden till familjenämnden. Inga övriga 

yrkanden, yttranden eller tillägg framförs. 
 
§ 4 De fackliga förbunden har lyft fram sina yrkanden och parterna konstaterar att 

förhandlingen därmed kan anses avslutad och förhandlingsskyldigheten vara 
fullgjord. 
 

§ 6 Förhandlingen avslutas 2021-03-11 

 
Justeras 
     
Datum: 2021-03-   
 
 
 
 
 
Skolchef Johan Holmqvist    
 
 
 
Datum: 2021-03-    Datum: 2021-03- 
   
 
 
 
 
Lina Andersson    Therese Magnusson 
Akademikerförbundet SSR   Kommunal 
 
 
 
 
Datum: 2021-03-    Datum: 2021-03- 
   
 
 
 
 
Ise Örn-Balksäter   Greger Sandell  
Lärarförbundet   Lärarnas riksförbund 
 
 
 
Datum: 2021-03-       
 
 
 
 
 
Margareta Erlandsson 
Vision   
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens individ- och 
familjeutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
8 mars 2021

Justerandes sign

Fnifu § 43 Dnr FN 2021/43

Familjenämndens mål 2022

Familjenämndens individ- och familjeutskotts beslut
Familjenämndens individ- och familjeutskott beslutar lämna ärendet till 
familjenämnden utan förslag på beslut.

Ärendebeskrivning
Familjenämndens individ- och familjeutskott diskuterar förslag på 
familjenämndens mål 2022 utifrån förvaltningens förslag, handlingsid: Fn 
2021.943, som diskuterades på familjenämnden den 26 februari 2021.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämndens individ- och familjeutskott beslutar lämna ärendet till 
familjenämnden utan förslag på beslut.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare Thomas Lindberg, handlingsid: Fn 
2021.956.
Målförslag familjenämnden 2022, handlingsid: Fn 2021.943.
_________

Bslutet skickas till:
Familjenämnden
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens utbildningsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
11 mars 2021

Justerandes sign

Fnuu § 12 Dnr FN 2021/43

Familjenämndens mål 2022

Familjenämndens utbildningsutskotts beslut
Familjenämndens utbildningsutskott beslutar lämna ärendet till 
familjenämnden utan förslag på beslut.

Ärendebeskrivning
Familjenämndens utbildningsutskott diskuterar förslag på familjenämndens 
mål 2022 utifrån förvaltningens förslag som diskuterades på familjenämnden 
den 26 februari 2021.

På mötet förs diskussion om dels formuleringen av målet att andelen 
behöriga till yrkesprogram ska vara minst 80 % och dels målet om 
egenförsörjning, där användandet av negationen ”inte” är olycklig. 
Förvaltningen tar med sig frågan.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämndens utbildningsutskott beslutar lämna ärendet till 
familjenämnden utan förslag på beslut.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare Thomas Lindberg, handlingsid: Fn 
2021.990.
Förslag på mål 2022, handlingsid: Fn 2021.943.
_________

Beslutet skickas till:
Skolchef Johan Holmqvist
Biträdande skolchef Ulrika Ahrlin
Familjenämnden
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Familjenämnden förslag till mål 2022 
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Mål 2021

Fullmäktigemål
• Förenkling leder till att fler kan göra 

det som är långsiktigt hållbart.

• God utbildning ges. 

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

Mål familjenämnden
• Samverkan mellan verksamheterna 

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

• God lärmiljö skapas för att möta 
individuella behov.

• Delaktigheten för kommuninvånarna i 
nämndens verksamheter ökar.
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Mål 2021
Fullmäktigemål
• Livslångt lärande uppmuntras och 

människors möjlighet till egen 
försörjning underlättas.

• Inspiration ges till ett aktivt liv för 
bättre hälsa.

• Den upplevda tryggheten ökar.

Mål familjenämnden
• Verksamheterna bidrar till 

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

• Kommuninvånare ges ökade 
möjligheter till sociala 
sammanhang.

• Kommuninvånare upplever sig 
trygg och känner tillit till 
verksamheterna.
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Mål 2022??

Fullmäktigemål
• Livslångt lärande uppmuntras och 

människors möjlighet till egen 
försörjning underlättas.

• God utbildning ges. 

Mål familjenämnden
(God ekonomisk hushållning)
• Andelen som är egenförsörjda i 

Tomelilla får inte underskrida 
rikssnittet med mer än 2,5 %.... (se 
nästa bild i bildspelet) – Mätare, 
officiell statistik SCB, publiceras 
30/9 för ”budgethalvåret” 

• Andelen behöriga till yrkesprogram 
ska vara minst 80%
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Bakgrund

Bidragsförsörjda Bidragsförsörjda
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Bakgrund, gymnasiebehörighet (behörighet 
till yrkesprogram)
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Mål 2022?

Fullmäktigemål
• Inspiration ges till ett aktivt liv för bättre 

hälsa.

• Den upplevda tryggheten ökar.

Mål familjenämnden
• Socialtjänst, förskola och skola ska utbilda 

minst 25 % av barnens föräldrar i 
förskolan (5-åringar) och i årskurs 6, kring 
barns och ungas hälsa för att öka 
föräldraförmågan generellt alt 

”Barns egen upplevelse av hälsa åk 4 och 7 
– Så här mår jag just nu, mkt bra, bra- 
varken bra eller dåligt – dåligt eller mkt 
dåligt”

• Minst 5 föreningar ska nattvandra under 
2022. 
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Mål 2022?
Fullmäktigemål

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

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

Mål familjenämnden

• Familjenämnden ska bidra med mer 
öppen data samt tillgänglig och relevant 
information om nämndens verksamheter.

• Samtliga verksamheter under 
familjenämndens ansvar ska etablera 
metod för barns inflytande
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tomelilla.se 
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

Tomelilla kommun, Familjenämnden centralt/övergripande, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla

Familjenämnden

Handläggare: Johan Holmqvist 
Titel: Skolchef
E-post: Johan.Holmqvist@tomelilla.se
Telefon: 0417-180 00
  

Diarienummer: FN 2021/43

Datum 16 mars 2021

Förslag till mål familjenämnden 2022

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar ställa sig bakom förvaltningens förslag på mål 2022 i 
enlighet med vad som framgår av ärendebeskrivningen.

Ärendebeskrivning
Familjenämnden har processat förslag till mål för nämnden, 2022 under januari och 
februari 2021, dels genom en måldag (halvdag) som genomfördes tillsammans med 
samtliga chefer i nämndens verksamhet dels genom uppföljande dialog på nämndens 
möte den 26/2. Vidare har målformuleringar och förslag diskuterats på de respektive 
utskotten, fnifu och fnu. Utgångspunkt för måldiskussionen har varit den 
omvärldsanalys nämnden genomförde i slutet på 2020 och de nulägeskartor som 
varit uppe för behandling i nämnden.

Målen som föreslås är tydligare och mätbarare till sin utformning än vad som varit 
fallet tidigare år. I dialogen och diskussionen kring målen har framförts principiella 
synpunkter kring exempelvis målnivåer. Kan familjenämnden ha mål som kan tolkas 
som om familjenämnden inte strävar efter full måluppfyllelse. Vidare diskuterades 
problematiken med mål som till synes inte inbegriper hela verksamheten – 
exempelvis mål om behörighet till gymnasiet. Förslag till målformuleringarna har till 
viss del reviderats för att understryka att full måluppfyllelse är det slutliga målet och 
föreslagen målnivå är att se som delmål. Vad gäller mål som pekar på slutet av en hel 
skolgång inkluderat förskola så är det viktigt att hålla i minne att nämnden följer upp 
sina verksamheter genom det systematiska kvalitetsarbete som bedrivs inom såväl 
individ och familj som barn och utbildning. Resultat, analyser och 
förbättringsområden återrapporteras till nämnden.
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Familjenämnden har tagit fram sex mål vilka korresponderar mot innevarande 
fullmäktigemål. Två av dessa pekas särskilt ut av familjenämnden som mål för god 
ekonomisk hushållning och finns med i familjenämndens budgetyttrande.

Dessa två mål har tydliga målnivåer mot ett önskat läge. De övriga fyra målen har 
målnivåer med ett antagande om att effekten vid ett uppnående ökar måluppfyllelsen 
visavi KF-mål och KF-perspektiv.

Föreslagna mål:

Mål för god ekonomisk hushållning

Fullmäktigemål Målförslag familjenämnden
“God utbildning ges” ”Andelen behöriga till yrkesprogram ska vara 

minst 80%. Ett första delmål mot målet, alla 
ska bli behöriga till nationellt program.”

”Livslångt lärande uppmuntras och 
människors möjlighet till egen 
försörjning underlättas”

”Andelen som är egenförsörjda i 
Tomelilla ska följa rikssnittet och får inte 
avvika negativt med mer än 2,5%”

Övriga mål

Fullmäktigemål Målförslag familjenämnden
“Den upplevda tryggheten ökar” ”Minst fem föreningar ska nattvandra 

under 2022”

”Inspiration ges till ett aktivt liv för 
bättre hälsa”

”Socialtjänst, förskola och skola ska 
utbilda minst 25% av barnens föräldrar i 
förskolan (5-åringar) och i årskurs 6, 
kring barns och ungas hälsa”

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

”Familjenämndens ska bidra med mer 
öppen data samt tillgänglig och relevant 
information om nämndens 
verksamheter”

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

”Samtliga verksamheter under 
familjenämndens ansvar ska etablera 
metoder för barns inflytande”
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Ekonomiska konsekvenser
Ett konsekvent arbete mot föreslagna mål leder till gott ekonomiskt utfall för såväl 
medborgaren som Tomelilla kommun. Allra tydligast ses detta i de särskilda målen 
för god ekonomisk hushållning. Behörighet till gymnasieskolan med fullföljd 
gymnasieutbildning och ett högt mått av egenförsörjning leder till ekonomisk tillväxt.

Barnperspektivet
Familjenämndens verksamheter är de viktigaste verksamheterna för barn och unga. 
Med föreslagna mål ges barn och unga goda möjligheter till ett gott liv, ökat 
inflytande och bättre uppväxtvillkor.

Beslutsunderlag
Fnifu § 43/2021, handlingsid: Fn 2021.1012.

Fnuu § 12/2021, handlingsid: Fn 2021.1080

Förslag på mål, handlingsid: Fn 2021.943

Förslag på mål 2, handlingsid: Fn 2021.xxx

Familjenämnden centralt/övergripande

Johan Holmqvist

Skolchef

Beslutet skickas till:

Socialchef Camilla Andersson

Skolchef Johan Holmqvist

Kommunstyrelsen
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens individ- och 
familjeutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
8 mars 2021

Justerandes sign

Fnifu § 41 Dnr FN 2021/28

Plan för kvalitetsuppföljning IFO 2021

Familjenämndens individ- och familjeutskotts förslag till 
familjenämnden
Familjenämnden beslutar att ställa sig bakom förvaltningens förslag på plan 
för 2021 för kvalitetsuppföljning inom individ- och familjeverksamheten.  

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

Prioriterade uppföljningsområden 2021  
 

 Uppföljning av att processer och rutiner i ledningssystem är 
kända och följs av medarbetare. 

 Uppföljning av att personalen har god kännedom om kravet att 
rapportera negativa händelser (fel, brister, avvikelser/lex Sarah). 

 Uppföljning av att barnperspektivet följs i utredningsarbetet. 
 Uppföljning av att ramavtal följs upp hos externa aktörer.  

 
Uppföljningsområden har valts ut kopplat till följande beskrivning. 
Kvalitetsledningssystemet är digitalt och har mobilanpassats och är därmed 
lätt tillgängligt för medarbetare och chefer. Nu behöver det göras en 
uppföljning av att chefer och medarbetare använder systemet och följer de 
antagna processerna. 

Det systematiska kvalitetsarbetet börjar oftast med att någon rapporterar en 
fel eller brist. Det räcker inte att det diskuteras på arbetsplatsen utan ska 
göras skriftligt i verksamhetssystemet så att det blir ett lärande för alla. Vissa 
verksamheter har kommit en bit på väg i detta arbete men det finns 
fortfarande en underrapportering.
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens individ- och 
familjeutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
8 mars 2021

Justerandes sign

§ 41 forts.

Barnets rättigheter ska beaktas vid avvägningar och bedömningar som görs i 
beslutsprocesser i mål och ärenden som rör barn. Det måste framgå i 
utredningar och uppföljningar hur verksamheten lever upp till den nya lagen. 

Ett annat viktigt område är kännedomen om ramavtalet vid köp av HVB- 
och vuxenplatser för att kunna följa upp och ställa krav på leverantörerna. 

Metod
Enkäter och intervjuer med ledning och personal. Observation vid 
metodmöte. Granskning av rapportering och utredning. 
Ärendegranskning. Granskning av att ramavtal följs av externa aktörer.  

Tidplan
Granskningarna görs under perioden april tom augusti. Resultatet av 
uppföljningarna redovisas för nämnden i september.   
 
Ekonomiska konsekvenser beaktas genom att följa upp att verksamheterna 
har en god kvalitet 
 
Barnperspektivet finns med som en granskningspunkt.   
 
Miljöperspektivet är inte aktuellt i ärendetypen.  

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämndens individ- och familjeutskott beslutar föreslå familjenämnden  
att ställa sig bakom förvaltningens förslag på plan för 2021 för 
kvalitetsuppföljning inom individ- och familjeverksamheten. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kvalitetsutvecklare Daniel Nilsen, handlingsid: Fn 2021.942.
_________

Beslutet skickas till:
Familjenämnden
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens individ- och 
familjeutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
8 mars 2021

Justerandes sign

Fnifu § 42 Dnr FN 2021/41

Kvaitetsberättelse IFO 2020

Familjenämndens individ- och familjeutskotts förslag till 
familjenämnden
Familjenämnden beslutar godkänna förvaltningens kvalitetsberättelse 2020 
gällande individ- och familjeverksamheten och lägga den till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har tagit fram kvalitetberättelse 2020 gällande individ- och 
familjeverksamheten.

På mötet presenteras kvalitetsberättelsen.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämndens individ- och familjeutskott beslutar föreslå familjenämnden 
att godkänna förvaltningens kvalitetsberättelse 2020 gällande individ- och 
familjeverksamheten och lägga den till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kvalitetsutvecklare Daniel Nilsen, handlingsid: Fn 2021.954. 
Kvalitetsberättelse IFO 2020, handlingsid: Fn 2021.955.
_________

Beslutet skickas till:
Familjenämnden

37



     KVALITETSBERÄTTELSE 
2020
Individ och familj

Christel Nilsson, kvalitetschef

Daniel Nilsen, kvalitetsutvecklare
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Kvalitetsberättelse för Individ och familj för år 2020 

Inledning

Kvalitetsberättelsen är den övergripande årliga redovisningen som ska ge en samlad bild av 
kvaliteten i verksamheten. Den ger ingen fullständig beskrivning av det arbete som bedrivs inom 
Individ och familjeverksamheten men ger en indikation på verksamheternas fokusområde det 
senaste året. Den säger också något om styrkor och utvecklingsområden inför framtiden. 
Berättelsen är ett viktigt underlag för verksamhetens styrning framöver. Den gör det möjligt för 
brukare, medborgare, politiker och övriga intresserade att få insyn i verksamheten och hur 
uppdraget utförts 2020. 

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) står att verksamheten årligen bör 
upprätta en kvalitetsberättelse. Där står också att läsa att kvalitet innebär att uppfylla de krav och 
mål som gäller för en verksamhet enligt lagar och andra föreskrifter.

Under 2020 har enheterna på ett strukturerat sätt arbetat med att följa upp, analysera och 
utveckla sin verksamhet. Där det är möjligt används evidensprövade metoder och kvaliteten på 
de utförda insatserna är till allra största del mycket god. Verksamheten har ett fortsatt fokus på 
digitalisering och nya arbetssätt. Syftet är att stärka verksamhetens tillgänglighet och 
brukarnas/klienternas delaktighet som båda är viktiga delar i kommunens värdegrund. Det 
övergripande förhållningssättet innebär att verksamheten arbetar innovativt, medskapande och 
tillitsbaserat både ur ett inre och yttre perspektiv. Det kommer vara avgörande för att möta 
framtidens utmaningar och kunna erbjuda en verksamhet av god kvalitet utifrån givna uppdrag. 

Ansvarsfördelning för kvalitetsarbetet

Socialchef och biträdande socialchef är ytterst ansvarig tjänsteman och har det 
övergripande ansvaret för 

 att individ och familj bedrivs utifrån lagar, föreskrifter, riktlinjer och för verksamheten 
fastställda rutiner 

 att se till att resursanvändning och bemanning är optimal för att uppnå god och säker 
vård samt att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete 

 att med stöd av Ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och 
förbättra verksamheten 

Enhetschef ansvarar för 
 att Ledningssystemets rutiner och riktlinjer är kända på enheterna 
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 att svara för uppföljning och analys av synpunkter och klagomål och 
händelserapportering för att vidta åtgärder och förbättra verksamheten

 att ny personal har den kompetens som behövs med hänsyn till de krav som ställs på 
verksamheten 

 att personal får den introduktion som krävs för att utföra uppdragen 

All personal ansvarar för 
 att aktivt medverka i och bidra till utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet 
 att följa riktlinjer och rutiner som styr verksamheten 

Övergripande kvalitets och utvecklingsfrågor

Det är ytterst ett chefsansvar att se till att verksamheten har en god kvalitet men en viktig del är 
också vårt medarbetaransvar att bidra till verksamhetens kvalitet och utveckling. Detta framgår 
både i socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Ledningssystemet ska utgöra ett stöd i att leda, planera, utvärdera och följa upp och därmed 
förbättra verksamheten, i ett systematiskt kvalitetsarbete.

Individ o familjeverksamheten har under 2020 gjort ett omfattande arbete i 
kvalitetsledningssystemet där medarbetare varit en viktig del i att utveckla och förbättra. Vi tog 
beslutet att bygga upp ledningssystemet med vår egen kompetens och kunnande vilket gjort att vi 
har ett digitalt ledningssystem som är skräddarsytt för vår verksamhet. 

Grundtanken bakom att genomföra en översyn på detta sätt har varit att ”sätta” det i 
verksamheterna så att det systematiska kvalitetsarbetet blir betraktat av hela organisationen som 
en ytterst viktig del i att säkerställa servicen till invånarna.

Arbetet med kvalitetsledningssystemet görs inom hela Stöd och omsorg där Individ och 
familjeverksamheten samt Vård och omsorg ingår.

Kvalitetsledningssystemet fungerar med alla gränssnitt. Vilket gör att vi har ett system med 
åtkomst överallt och som är byggt och i drift med våra egna resurser.

Ökad tillgänglighet

För att öka tillgängligheten för medborgarna har ”Tomelilla direkt” varit en viktig faktor i att 
snabbt kunna lotsa medborgarna till rätt instans. Det digitala mötet i verksamheten har utvecklats 
och därmed också ökat tillgängligheten för kommuninnevånarna.

Intern styrning och kontroll

Internkontroll syftar till god intern styrning och kontroll av nämndens verksamhetsområde och 
ekonomi. Nämnden fattar beslut om vilka område som ska ingå i kontrollen. Syftet är också att 
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säkerställa en effektiv förvaltning och undgå allvarliga fel. Intern kontroll är en del av det 
systematiska kvalitets- och förbättringsarbetet.

Årets internkontrollområden har varit:

- Rutinen för aktualiseringar och anmälningar ska följas
- Orsakskoder läggs in korrekt så vi statistiskt kan se och upptäcka omvärldsförändringar
- Barnutredningar ska vara klara inom 4 månader
- Kontroll av att det finns motivering i journal vid externa placeringar och fortsatt 

utveckling av hemmaplanslösningar.
- Rutinen för synpunkter och klagomål ska följas
- Kännedom om rutin för rapportering av brister i verksamheten

Uppföljning av interkontrollen och rapportering till nämnden har gjorts efter varje tertial. 
Resultaten i stort visar på god följsamhet och efterlevnad av kontrollerna men också att 
förvaltningen behöver utveckla egenkontroller inom områden ovan som en del i kvalitetsarbetet. 

Personal- och kompetensförsörjning

Individ och familjeverksamheten är beroende av medarbetare med rätt kompetens för sitt 
uppdrag för att kunna en verksamhet med god kvalitet. Därför har det under året gjorts 
strategiska val för att kunna attrahera, rekrytera och behålla kompetenta medarbetare.

En riskfaktor för verksamheterna som vi delar med andra kommuner är en hög omsättning av 
myndighetsutövande personal framförallt inom barn och familj. Flera nyrekryteringar gjordes 
under 2020. 

Verksamhetens behov ska styra kompetensutvecklingen. Under året har kompetenshöjande 
utbildningar genomförts digitalt vilket inneburit att en del spetsutbildningar såsom PATRIARK ej 
kunnat genomföras.

De gemensamma planeringsdagarna för hela Individ och familjeverksamheten har ställts in under 
2020 på grund av pandemin. Nya digitala former av möten har istället blivit ett komplement. 
Samverkansdagar mellan myndighet IFO och VoO har genomförts digitalt.  

Synpunkter och klagomål

Socialtjänsten är skyldiga enligt lag att ta emot och utreda klagomål och synpunkter på 
verksamhetens kvalitet. 
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Barn och familj

Arbete och försörjning

Antal inkomna synpunkter/klagomål år 2020

Totalt har det inkommit 18 synpunkter/klagomål inom Individ o familjeverksamheten under år 
2020. 

Fyra klagomål har inkommit inom arbete och försörjning. Klagomålen avser bristande 
handläggning i kombination av kommunikationsbrist, tillgänglighet och bemötande. Ett av 
klagomålen berör även kritik mot att en robot ska handlägga ärenden och ett annat klagomål 
berör bristande handläggning gällande att klienten i fråga har blivit anmäld för bidragsfusk. I två 
av klagomålen framför klienterna att de vill byta handläggare. 

Fjorton klagomål har inkommit inom barn och familj. De flesta klagomål har handlat om 
bristande handläggning i samband med placeringar, vårdnadstvister och umgängen. Detta oftast i 
kombination av bristande tillgänglighet och bemötande. Något klagomål har även omfattat 
kommunikationsbrister i samband med utredningar. Ett klagomål har berört bruten skolgång och 
ett annat har berört bristande handläggning i form av verkställighet av kontaktperson. Avseende 
ett klagomål har en kallelse skickats till en pappa som ej är vårdnadshavare. Orsaken till 
händelsen är tekniska problem i det digitala verksamhetssystemet och rubriceras som ”risk för 
missförhållande”. 

Avvikelser och rapporter om missförhållande (Lex Sarah)
Totalt har det kommit in 50 avvikelserapporter under år 2020 inom Individ - och 
familjeomsorgen. Inom arbete och försörjning har 32 st avvikelser inkommit respektive 18 st 
inom barn och familj. Även en extern avvikelserapport har inkommit till nämnden avseende 
arbetsmarknadsenheten.  
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Felaktig 
handläggning
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Bristande teknik 
eller IT - system

 29%
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dokumentation
 23%

Brister i post -/ och 
mailhantering 

 6%

AVVIKELSER ARBETE OCH FÖRSÖRJNING, 32 AVVIKELSER

Det finns fortfarande en del problem med robotens funktion där roboten inte har hanterat e – 
ansökningar eller har missat att meddela om ansökan är hanterad eller ej. Det har upptäckts att en 
del beslut inte har blivit verkställda, beslut om bistånd är fattat men biståndet har ej utbetalats till 
klienten. Utredningsprocessen har ej avslutats administrativt i det digitala verksamhetssystemet. 
Detta har oftast uppmärksammats i samband med ärendeavslut. Två avvikelser har berört 
bristande handläggning och avsaknad av dokumentation avseende familjefridsärenden där det ej 
har förekommit följsamhet till rutiner och riktlinjer. 
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 6%

AVVIKELSER BARN OCH FAMILJ, 18 AVVIKELSER

Några avvikelser inom barn och familj har berört att det inte har gått att hålla 
förhandsbedömningstiden. Även brister i post – mailhanteringen har förekommit. Handlingar i 
felaktigt ärendet har inkommit till domstol såväl som att handlingar inte har inkommit trots 
dialog kring detta i samband med sjukdom. Det har även förekommit några avvikelser kring 
besöksrummen där det bland annat är lyhört mellan rummen. 

Två rapporter enligt Lex Sarah har bedömt som risk för missförhållande. Två rapporter avser 
tekniskt fel i det digitala verksamhetssystemet. En rapport enligt Lex Sarah har bedömts som 
allvarligt missförhållande som har anmälts till IVO. Nämnden har brustit i sitt arbete, 
följsamheten till rutiner samt i dokumentationen.  

Analys avvikelser, synpunkter o klagomål

Samtliga synpunkter/klagomål är på myndighet och övervägande delen är från den enskilde eller 
anhörig i hur deras ärende blivit handlagt. Alla inkomna synpunkter/klagomål under år 2020 är 
utredda och den klagande har fått ett svar utifrån vad som har framkommit av utredningen.

Två utredningar enligt Lex Sarah avser att ett tekniskt problem i det digitala verksamhetssystemet 
har identifierats som orsaken till händelsen. En kallelse har skickats till en pappa som inte är 
vårdnadshavare för barnet. Det krävs tekniska åtgärder i verksamhetssystemet som CGI behöver 
åtgärda. Under tiden har sökning gentemot Infotorg genomförts i samband med att 
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aktualiseringar har registrerats för att säkerställa att rätt personer får breven. Händelsen rubriceras 
som ”Risk för missförhållande” och har inte skickats till IVO.

En Lex Sarah utredning påvisar att nämnden har brustit i sitt arbete och följsamhet till rutiner, då 
det ej har gjort tillräckligt för att upprätta kontakt med vårdnadshavarna. Barnets behov av stöd 
har ej utretts och inga insatser har därmed kunnat beviljas. Situationen har förvärrats för barnet 
under några månaders tid. Det har även förekommit brister i dokumentationen utifrån att en 
felaktig beslutsfattare har angetts i ärendet. Stress till följd av sjukskrivningar, brist av fördelning 
av ärenden samt att ledningens stöd har saknats är orsakerna till uppkommen händelse. 
Händelsen rubriceras som ”Allvarligt missförhållande” och har skickats till IVO.

Den tredje Lex Sarah utredningen avser att det har brustit i informationsöverföring mellan 
vårdnadshavare och nämnden, samt mellan olika myndighetsaktörer inom kommunen. Även 
otydligheter och brister i dokumentation har förekommit. Händelsen rubriceras som ”risk för 
missförhållande” och har inte skickats till IVO.

Under år 2020 har avvikelsehantering implementerats i verksamhetssystemet. Alla arbetstagare 
inom respektive arbetsgrupp har blivit informerade och visade i hur modulen fungerar. 
Hanteringen av avvikelserapporterna är smidigare då du kan följa hanteringen från start till mål - 
utredning, åtgärder samt uppföljning av åtgärderna. Modulen är lättillgänglig för arbetstagare och 
chefer. Det är även enklare att få en översikt på vilka avvikelserapporter som är utredda, 
åtgärdade och uppföljda. 

En enkät har skickats ut till arbetstagarna för att undersöka medarbetarnas kännedom om 
kvalitetsarbete, Lex Sarah och vem/vilka som är ansvariga. 

Arbete och försörjning

Krav och mål för verksamheten
Handläggning av ekonomiskt bistånd regleras i socialtjänsten och innefattar ett tudelat uppdrag. 
Huvuduppgiften är att stödja den enskilde att nå självförsörjning och i avvaktan på det pröva den 
enskildes rätt till ekonomiskt bistånd.

Försörjningsstöd/Ekonomiskt bistånd

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

Process har tagits fram för samverkan mellan försörjningsstöd(myndighet) och 
AME(verkställighet). Detta för att titta över vårt arbetssätt, effektivisera och få 
försörjningsstödtagaren till insatser skyndsamt för att individen ska försörja sig själv.

En tätare samverkan mellan socialpsykiatri och försörjningsstöd har inletts och en arbetsgrupp 
har utarbetat ett förslag på arbetssätt. Covid-19 har drabbat genomförandet både pga resursbrist 
och att gruppaktiviteter ej gått att genomföra.
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Det har gjorts flera åtgärder för att frigöra tid och effektivisera verksamheten. E-tjänsten för 
löpande försörjningsstöd är en av dessa åtgärder. Under året har antalet som ansöker digitalt legat 
på ungefär samma nivå men det har skett en markant ökning i slutet av året. Under december 
månad skickades det ut information till klienterna att ansökan om försörjningsstöd ska göras via 
kommunens e-tjänst vilket gav effekt. Några pappersansökningar har inkommit utifrån att vissa ej 
har förmågan eller möjligheten att ansöka digitalt. Vissa klienter har inte mobilt BankID och vissa 
klienter har god man eller förvaltare. 

Det har dock förekommit några störningar i e-tjänsten gällande framförallt när en medsökan ska 
signera, vilket har resulterat i att klienterna inte har kunnat fullfölja sin ansökan.

Stickprovskontroller görs varje månad och ännu har det inte upptäckts något fusk eller fel i 
underlaget som begärts in.

78 75 76 76 76 76 71 71 71 76 64
103

62 62 65 59 65 59 64 62 58 51
48

22

jan
uari

februari
mars ap

ril maj juni
juli

au
gu

sti

september

okto
ber

nove
mber

dece
mber

0

50

100

150

200

E-ansökan Pappersansökan

Antalet inkomna löpande ansökningar under år 2020Antal unika 
ansökningar 

47



10

Intern samverkan 

FAS-möte (Försörjning, Arbete, Solhuset) är ett samverkansmöte mellan försörjningsstöd, 
arbetsmarknadsenheten och Solhuset (Vuxen missbruk). Har hållits regelbundet 1 ggr/mån. 
Målet med dessa samverkansmöten har varit att hitta lösningar för enskilda deltagare att nå 
självförsörjning eller en väg till självförsörjning. 

”Digitala hjälpen”, som numera drivs av Tomelilla Direkt, har funnits till förfogande för att 
klienternas ska kunna få stöd när de ansöker digitalt. ”Digitala hjälpen” har också varit en viktig 
hjälp för kommuninnevånare att få hjälp med tex hur man skapar ett CV, eller registrerar sig på 
AF. Detta har också underlättat för handläggarna då man kunnat hänvisa klienter dit så att den 
enskilde snabbt kunnat få hjälp att registrera sig på AF mm.

Administratör som kompetensutvecklat sig inom kvalitetsutveckling tar över ansvaret för att 
utreda avvikelser samt synpunkter och klagomål.

Bostadkoordinator har arbetat aktivt med att få ner antalet andrahandskontrakt och att klienten 
får ett eget kontrakt. Det har resulterat till att tidigare 50 andrahandskontrakt är numera 35.  

Processen av en e-tjänst för nybesök tittas på och en strategi tas fram för att möjliggöra införande 
under första halvåret 2021.

Extern samverkan
Möjligheternas hus är ett projekt genom samordningsförbundet (FINSAM) som bedrivits under 
2020 i AME:s lokaler i Tomelilla. Det är ett projekt för att fånga upp de som står långt ifrån 
arbetsmarknaden. Beslut togs i FINSAM att projektet ska avslutas 2021 och istället uppgå i IRIS 
som är ett EU-projekt med ungefär samma målgrupp. Arbetsgivaransvaret beslutades överlämnas 
till Sjöbo och projektet har döpts om till ”Möjligheternas väg” i FINSAM:s regi. Målet är att få ett 
mer mobilt arbetssätt för att implementeringen av arbetsmetoden ska ske direkt från projektstart 
och för att vi ska individanpassa åtgärderna utifrån respektive kommuns näringsliv, resurser och 
aktiviteter.

Handläggarna har SÖSK-gemensamma möten för erfarenhetsutbyte 4 ggr/år

Tomelilla har avtal om storsamverkan med Simrishamns kommun och psykiatrin för att på så sätt 
lyfta ärenden som vi kan samverka bättre kring. Försörjningsstöd samverkar också utifrån 
individärenden genom SIP, samordnad individuell plan, och har återkommande kontakter med 
försäkringskassa och vårdcentraler.

Egen kontroll
Handläggarna på försörjningsstöd har 1 ggr/ mån individuell ärendegenomgång med 1:e 
socialsekreterare och gemensam ärendegenomgång 1 ggr/vecka.

Handlingsplan 2021
 Följa rutiner för avvikelsehantering och klagomål, även slutförande av utredningar
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 Fortsätta utveckla den digitala e-tjänsten
 Förbättra processer mellan Arbete och försörjning, myndighet och verkställighet, samt 

rutiner. Arbeta med verksamhetsplaner på APT. 
 Fortsätta utvecklingsarbetet med socialpsykiatrin

Vuxen missbruk (Solhuset)

Socialtjänsten har det övergripande ansvaret för att människor med missbruk- och/eller beroende 
får vård och behandling och för att tidigt upptäcka riskbruk och missbruk.
 
Under 2020 har en del personalförändringar gjorts. Numera arbetar 3 personer på Solhuset då en 
anställd gått ner i tjänst och vi har behövt ersätta denna tid.
Previct (en digital behandlingsform) för alkoholism har visat sig vara effektivt för de som är 
motiverade. Under 2021 kommer verksamheten se hur behandlingsformen kan utvecklas.
 

Handlingsplan
 Fortsatt utvecklingsarbete med digitala hjälpmedel
 Fortsatt intern samverkan för en helhetssyn på individnivå
 Förbättra och förnya processer och rutiner
 Utveckla kvalitetsarbetet

Barn o Familj; myndighet och öppenvård

Enheten har fortsatt sitt arbete med implementering av IHF i syfte att minska placeringarna på 
HVB- hem. En betydande minskning har setts mellan 2018 och 2019 och har fortsatt hållits lågt 
under 2020 med 11 placeringar vilket är samma antal som 2019. 

Målet är att få ner externa placeringar ytterligare, IHF är fortfarande i införande fasen och har 
inte gett full effekt än. 

Verksamheten har också arbetat med att få ner och effektivisera utredningstiderna. Detta har 
redovisats i den interna kontrollplanen.

Tertial 1 2020

Utredningar som blir klara i tid ökar från tertial 3 2019 (57%) till tertial 1 2020 (68%) samtidigt 
som antalet aktualiseringar ökar med 47 ärenden jämfört med samma period året tidigare.

Tertial 2 2020
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Totalt har 44 utredningar inkommit under perioden. Samtliga beslut har tagits inom 4 månader. 
Genomsnittlig utredningstid 70,5 dagar.

Tertial 3

Totalt 148 utredningar under 2020 med genomsnittlig utredningstid på 137 dagar. Om man 
bortser från ytterlighetsfallen är utredningstiden 125 dagar i genomsnitt.

Vid närmare granskning är statistiken som hämtas ur verksamhetssystemet inte helt tillförlitlig. 
Därför behövs en analys göras av statistiken. En fortsatt uppföljning av utredningstiderna 
kommer att vara nödvändig för säkerställa att utredningstiderna förbättras och att analysen av 
statistiken som hämtas ut ur verksamhetssystemet stämmer.

En rad åtgärder har tagits 2020 där samtliga anställda har fått utbildning i dokumentation. En 
fördjupande utbildning i verksamhetssystemet kommer att genomföras under våren 2021. 

Samverkan

Intern samverkan 
Enheten har arbetat mycket med att få en bättre struktur i individärende som har ett flertal 
insatser. Framförallt att arbeta med nätverket kring den unge. Här har en övergripande 
nätverkskoordinator anställts för att öka tydligheten och tillgängligheten för brukaren. Samt 
förbättra vår samverkan ytterligare. 

Extern samverkan
Öppenvården har samverkat i projektet ”växa tryggt” tillsammans med barnhälsovården och 
tandvården till förmån för alla förstföderskor i kommunen. Projektet har tagits emot väldigt 
positivt av mammorna. Därför kommer det att ses över om det är möjligt att fortsätta driva 
projektet i egen regi tillsammans med barnhälsovården.

Fältassistenter och kommunpolis arbetar i en gemensam metod kallad Youngster men under 
2020 har det inte varit möjligt att fullfölja utifrån Covid-19. Fältassistenterna har arbetat med 
ambassadörskap hos ungdomar i syfte att öka delaktighet och ansvarstagande. I slutet på 2020 
arbetar fältassistenterna fram en digital mötesplattform. 

Nattvandringsprojektet är något som fältassistenterna arbetat med och kommer att fortsätta 
utveckla under 2021.

Två medarbetare i Öppenvården har utbildats i Komet som är ett föräldrastödsprogram. Två 
tillfällen har genomförts med gott deltagande och positiv respons. Cope föräldrautbildning har 
också genomförts.  
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Egen kontroll
Handläggarna på Barn o familj har 1 ggr/ mån individuell ärendegenomgång med 1:e 
socialsekreterare.

Gemensam ärendegenomgång 1 ggr/vecka med 1:e socialsekreterare.

Handlingsplan 2021
 Att följa rutiner för synpunkter och klagomål, även slutförande av utredningar
 Att följa rutiner för avvikelsehantering, även slutförande av utredningar
 Att fortsätta arbetet med IHF (Intensivt hemmabaserat familjearbete)
 Att fortsätta utveckla Nattvandringsprojektet under 2021 tillsammans med föreningar i 

Tomelilla.
 Att arbeta för att projektet ”Växa tryggt” fortsätter med våra samverkansparter.
 Att fortsätta arbeta med Öckerömetoden, som är en metod för drogförebyggande arbete. 
 Att genomföra en kartläggning i kommunen om vad vi har för insatser i sin helhet och 

vad som behöver utvecklas.

Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenhetens främsta uppdrag är att hjälpa människor till egen försörjning eller en 
sysselsättning som i förlängningen leder till försörjning. Under det gångna året har det förutom 
individanpassade möten och insatser också gjorts en del öppna aktiviteter för att hjälpa deltagare 
till egen försörjning.

Öppna verksamheter

Organisationsförändring har gjorts 2020 då Arbetsmarknadsenheten läggs under Arbete och 
försörjning och blir en gemensam enhet.

Faktureringssystem för interna tjänster från servicelaget genomförs under 2020.

Ett arbete med utveckling av gruppaktiviteter görs och ett samarbete med bildningsförbund ingås 
som exempel: ”Jobbsökarverkstad med intervjuteknik”, ” Stärka språksvaga inför 
arbetsmarknaden”.

I samarbete med Österlens folkhögskola söks pengar för ett projekt med SFI för föräldralediga 
som beviljas med 550 000:-.

I samverkan med Österlens folkhögskola söks också projektpengar för ”Praktiksamordnare” får 
ett positivt besked på projektet i december 2020.
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Projektpengar för att arbeta med extratjänster bevilja av arbetsförmedlingen.

Individuell hjälp
På arbetsmarknadsenheten erbjuds deltagare att få hjälp med att söka arbete, utbildningar, 
praktikplatser mm. Stöd för detta finns arbetsmarknadscoach och studie och yrkesvägledare 
tillhands. 

Börjat studera
 13%

Börjat arbeta
 11%

Flyttat
 9%

Ny 
planering/insats

 28%

Sjukdom
 6%

Ej avhörd
 17%

Insatsen upphör 
på egen begäran

 2%

OSA - 
anställning

 2%

Sociala hinder
 6%

Ärendeomläggni
ng
 6%

AVSLUTSORSAKER AVSEENDE INSATSER UNDER ÅR 2019
44 UNIKA INSATSER

. 
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Börjat arbeta
 25%

Ny planering/insats
 24%

Flyttat 
 15%

Ej avhörd 
 2%

Sysselsättning via 
annan myndighet

 8%

Börjat studera 
 7%

Sociala hinder 
 5%

Ärendeomläggning
 5%

Sjukdom
 5%

Avliden
 2%

Insatsen upphör på 
egen begäran

 2%

AVSLUTSORSAKER AVSEENDE INSATSER UNDER ÅR 2020, 66 UNIKA INSATSER

Antalet kommuninvånare som har börjat arbeta var under år 2019 11% och 25 % under år 2020. 

Handlingsplan 2021 för AME
 Arbeta med gruppaktiviteter med olika inriktningar och teman
 Arbeta med att förtydliga och förbättra processer och rutiner
 Arbeta aktivt med att förbättra arbetssättet för KAA 
 Arbeta aktivt med att få ut fler bidragstagare till extratjänster
 Öppna lärcenter i AME:s lokaler

Dalgatans stödboende för ensamkommande unga

Stödboendet för ensamkommande avvecklades och stängdes helt i juli 2020. Ungdomarna som 
var kvar övergick samtliga till egen försörjning HT-2020. Medarbetarna blev erbjudna andra 
tjänster inom Tomelilla kommun.

Våld i nära relationer

Socialtjänsten har ansvar för att personer som lever med, upplevt, eller levt med våld i nära 
relationer får stöd och hjälp för att kunna leva ett bra liv.

53



16

Flera enheter inom socialtjänsten och vård och omsorg berörs av arbetet mot våld i nära 
relationer. Förvaltningen arbetar för att nå de krav som ställs i föreskrifterna och allmänna råd 
om våld i nära relationer SOSFS 2014:4.

För att undvika att felaktig skyddsbedömning görs, har enheterna arbetat med att gå igenom de 
processer och rutiner man arbetar efter. 2020 har granskningen varit att kontrollera om dessa 
rutiner följs.

Tertial 1 2020

I ärende som gäller våld i nära relation ska det tillsättas två handläggare enligt rutin. Totalt har det 
aktualiserats fem ärenden under perioden. I fyra av dessa finns det två handläggare. Det femte är 
pågående och ytterligare handläggare är ej utsedd än. När det finns barn i hushållet ska Barn o 
familj informeras. I ett ärende saknas information om barnperspektivet är beaktat. I ett ärende är 
Barn o familj informerade men det saknas dokumentation.
Freda-utredning är gjord i 3 ärende, 1 är pågående och 1 saknas.
Boende/säkerhetsplanering är gjord i samtliga 5 ärende.

Tertial 2 2020

Journalgranskning i 3 ärende. Säkerhetsplanering är gjord, barnperspektivet är beaktat och Freda-
bedömning är gjord. En tydlig dokumentation finns i samtliga ärende.

Tertial 3 2020

Vid journalgranskning per siste december har det inkommit 2 nya ärende. I ett av dessa ärende 
saknas det att 2 handläggare är i ärendet, som är beskrivet i rutinen. Säkerhetsplanering är gjord 
och tydligt beskriven i journal i båda ärenden. Freda-bedömning är gjord i ett ärende. I det ärende 
där ingen Freda-bedömning är gjord är det tydligt beskrivet varför. En tydlig dokumentation är 
gjord i båda ärenden och motivering till varför ett ärende handlagts annorlunda, dvs rutinen 
efterföljs.

Verksamheterna följer de processer och rutiner som är fastställda då inga felaktigheter har hittats 
i följsamheten av dessa under tertial 2 och 3.

 

Extern samverkan
SÖSK-kommunerna samverka när det gäller våld i nära relationer. Samverkan sker på 
samordnarnivå för våld i nära relationer där kommunens 1:e socialsekreterare deltagit.
Representanter deltar också i kompetenscentrum Malmös forskarnätverk för våld i nära relationer 
och har även samverkan med Freezonen som är en ideell kvinnojour och brottsofferjour i Ystad.
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Intern samverkan
För att säkerställa och följa upp intern samverkan har det även gjorts Fokus har varit att kartlägga 
arbetet med våld i de olika verksamheterna samt ta fram metoder för att upptäcka våld.

Personal- och kompetensförsörjning
Samtliga medarbetare på individ och familjeverksamheten har genomgått grundutbildning i våld i 
nära relationer. Handläggare har prioriterats när det gäller spetskompetens i Freda, 
farlighetsbedömning. Pga Pandemin har PATRIARK (som är en bedömningsmetod utifrån 
hedersrelaterat våld) inte kunnat genomföras eftersom det inte funnits någon digital form att 
erbjuda. 

Utvecklingsområde 2021

Ett omfattande förbättringsarbete har gjorts i hela verksamheten. Medarbetarna har tagit ett stort 
ansvar i förändringen att gå från analogt till digitalt och nya lösningar har gjorts pga pandemin.

Vårt fortsatta fokus under 2021 kommer att vara att vidareutveckla kvalitetsledningssystemets 
processer med att uppdatera rutiner och upprätta nya och anpassade rutiner samt att granska de 
områden nämnden beslutat om.

Samverkan både externt och internt har arbetats aktivt med under 2020 och har gett goda 
resultat. 2021 fortsätter arbetet och utökas. 

För att förbättra samverkan mellan tex skola, BUP, Primärvård, Psykiatri, LSS och BoF har en 
Nätverkskoordinator anställts. Uppgiften blir att koordinera och samordna insatser hos de barn 
och familjer med mycket insatser från flera aktörer samt att arbeta med den övergripande 
samverkan mellan olika aktörer och insatser när det gäller neuropsykiatriska funktionshinder samt 
psykisk ohälsa. 

2021 kommer vi även arbeta med metoden ”tjänstedesign” för att vi ska förbättra vår service till 
våra kommuninnevånare och få en större tilltro till våra verksamheter och att vi utvecklar vårt 
arbetssätt för att få så stor delaktighet som möjligt hos användaren. 

Arbetet mot våld fortsätter och kompetenshöjande utbildning kommer att erbjudas både under 
vår och höst för våra medarbetare. Vi utvecklar kompetenshöjningen med att inkludera chefer, 
skolpersonal och vård och omsorgspersonal.
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Verksamhetsövergripande handlingsplan 2021 för IFO 

 Översyn av processer och rutiner, revidera och förnya
 Se över behov av egenkontroller i samtliga enheter
 Fortsatt utveckling av vårt systematiska kvalitetsarbete
 Aktivt arbeta med att förbättra brukarundersökningar samt följa upp dessa
 Att fortsätta uppmuntra till att rapportera avvikelser och inkomna synpunkter och 

klagomål 
 Följa rutiner för avvikelsehantering, även slutförande av utredningar
 Följa rutiner för synpunkter o klagomål, även slutförande av utredningar
 Arbeta med att ta fram en tydligare statistik för samtliga enheter och verksamheter
 Utveckla vår satsning på Grön Arena gård. Där djuren på gården blir en viktig del i 

verksamheten.
 Implementera rollen Nätverkskoordinator och se över processer och rutiner så att det blir 

en naturlig del i kommunens preventiva arbete.

56



TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens utbildningsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
11 mars 2021

Justerandes sign

Fnuu § 16 Dnr FN 2021/45

Fördelning av statsbidraget "skolmiljarden"

Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till 
familjenämnden
Familjenämnden beslutar fördela statsbidraget ”skolmiljarden” till 
grundskolor (f-9) i relation till antal Tomelillaelever på de olika skolorna. 
Bidraget ska fördelas enligt lika villkor, vilket innebär att det omfattar även 
fristående grundskolor.

Ärendebeskrivning
Skolchef Johan Holmqvist föredrar ärendet. 

För att möta den tuffa utmaning som covid-19-pandemin medför beslutade 
regeringen att förstärka det statliga stödet till skolväsendet med 1 miljard 
kronor 2021. Syftet med tillskottet är att bidra till goda förutsättningar för 
kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever får den utbildning 
de har rätt till, trots pandemin.

Skolorna behöver inte ansöka om pengarna betalas ut till alla kommuner. 
Sedan är det upp till varje kommun att själv bestämma hur pengarna ska 
användas för att trygga barnens rätt till utbildning.

Kommunernas bidrag till enskilda huvudmän ska beräknas efter samma 
grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna 
verksamheten av motsvarande slag. 

För Tomelilla kommuns del innebär det ett bidrag på 1 295 364 kr eller 
knappt 1 000 kr per elev.
 
 
Förslag till beslut under sammanträdet
Ewa Carnbrand (M) yrkar att familjenämndens utbildningsutskott beslutar 
föreslå familjenämnden att dela ut statsbidraget ”skolmiljarden” till alla elever 
i grundskolan i Tomelilla kommun i såväl kommunala, fristående som skolor 
i andra kommuner.
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens utbildningsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
11 mars 2021

Justerandes sign

§ 16 forts. 

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordföranden att familjenämndens 
utbildningsutskott beslutar enligt Ewa Carnbrands (M) yrkande.
_________

Beslutet skickas till:

Skolchef Johan Holmqvist
Familjenämnden
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tomelilla.se 
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

Tomelilla kommun, Barn och utbildning, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla

Familjenämnden

Handläggare: Thomas Lindberg 
Titel: Kommunsekreterare
E-post: thomas.lindberg@tomelilla.se
Telefon: 0417-180 00

Diarienummer: FN 2021/4

Datum 19 mars 2021

Tjänsteskrivelse - delegeringsbeslut 
gymnasiesärskola

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

Ärendebeskrivning
Anmälan av delegeringsbeslut gymnasiesärskola 2020-03-30 -- 2020-04-27.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare Thomas Lindberg 2021-03-19.

Delegeringsbeslut – gymnasiesärskola, handlingsid: Fn 2021.1108.

Barn och utbildning

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 2 mars 2021 Dnr FN 2021/3

Familjenämnden

Tjänsteskrivelse

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Anmälningsärenden till familjenämndens den 26 mars 2021.

 Anmälda kränkningar februari 2021
 Verksamhetsberättelse 2020 Personligt ombud
 Beslut Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare Thomas Lindberg 2021-03-03
Anmälda kränkningar februari 2021, handlingsid: Fn 2021.987.  
Verksamhetsberättelse 2020 Personligt ombud, handlingsid: Fn 2021.914.
Beslut Integritetsskyddsmyndigheten, handlingsid: Fn 2021.1021.

Familjenämnden centralt/övergripande

Thomas Lindberg
Kommunsekreterare
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Anmälda kränkningar januari 2021

Kön Datum Anmält av Skola/förskola Klass/grupp

flicka 2021-02-15 Bitr rektor Tina Bjerström Byavång Bya 6A (2020/2021)

pojke 2021-02-04 Bitr rektor Tina Bjerström Byavång Bya 5A (2020/2021)

flicka 2021-02-25 Skolkurator Ludvig Nyberg Kastanjeskolan 7b (2020/2021)

flicka 2021-02-23 Skolkurator Ludvig Nyberg Kastanjeskolan 7b (2020/2021)

flicka 2021-02-23 Skolkurator Ludvig Nyberg Kastanjeskolan 8b (2020/2021)

flicka 2021-02-18 Skolkurator Ludvig Nyberg Kastanjeskolan 7d (2020/2021)

pojke 2021-02-05 Skolkurator Ludvig Nyberg Kastanjeskolan 8d (2020/2021)

pojke 2021-02-15 Skolkurator Lina Andersson Lindesborg Li 6B (2020/2021)

pojke 2021-02-11 Skolkurator Lina Andersson Lindesborg Li 6A (2020/2021)

pojke 2021-02-04 Rektor Roger Dehlén Lindesborg Li 6B (2020/2021)

pojke 2021-02-04 Rektor Roger Dehlén Lindesborg Li 4A (2020/2021)

pojke 2021-02-02 Rektor Roger Dehlén Lindesborg Li 4A (2020/2021)

pojke 2021-02-02 Rektor Roger Dehlén Lindesborg Li 4C (2020/2021)

flicka 2021-02-17 Bitr rektor Emma Walters Lindesborg 2A (2020/2021)

flicka 2021-02-15 Skolsköterska Madeleine Persson Lindesborg 3A (2020/2021)
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Verksamhetsberättelse Personligt Ombud i Tomelilla kommun 2020

Verksamhetsberättelsen bygger på 38 klienter och ett stort antal samtal från andra 

medborgare samt personal som efterfrågat vägledning och stöd. Ett 10-tal uppsök har 

genomförts under året. 2020 har som tidigare år innehållit både positiva och negativa 

inslag och förändringar. År 2020 har varit ett turbulent år på grund av Pandemin. Vi 

har uppmärksammat att många är hårt drabbade av oro, ensamhet och isolering. För 

målgruppen till personliga ombud har det inneburit en del svårigheter då många 

verksamheter stängde ned, möten avbokades och en hel del personal arbetade hemifrån. 

Som personliga ombud arbetar vi redan flexibelt vilket har varit en stor styrka under 

rådande pandemi. De viktigaste frågorna har i huvudsak rört sig om effekter av 

pandemin. Omorganisation inom Arbetsförmedlingen, vilket lett till att vår målgrupp 

inte får det personliga stöd de behöver. Fortsatta svårigheter att få ersättning ifrån 

Försäkringskassan vilket har lett till ökade kostnader för våra kommuner. Liksom 

tidigare år så har vi även uppmärksammat bristen på bostäder i kommunen, men också 

att klienterna inte lever upp till de krav som hyresvärdar ställer. Positivt för året är att 

vi sett en ökad tillgänglighet inom den specialiserade vården. Vi kan även se hur de olika 

kontaktcentralerna som finns i kommunerna Tomelilla och Simrishamn ökat 

tillgängligheten för våra medborgare. 

Uppdrag för Personligt ombud

Personligt ombud (PO) är en fristående verksamhet som har två viktiga uppdrag. Det ena 

innebär att vi arbetar på uppdrag av klienten för att bevaka dennes rättigheter. Stödet riktar sig 

till personer från 18 år och uppåt som har psykiska funktionsvariationer med betydande och 

väsentliga svårigheter att utföra aktiviteter inom olika livsområden. De ska även ha behov av 

långvariga kontakter med socialtjänst, primärvård, den specialiserade psykiatrin eller andra 

myndigheter.

Det andra uppdraget innebär att vi ska identifiera och rapportera de brister i serviceutbudet 

som gör att klientens behov inte blir tillgodosedda. Sammanställda brister rapporterar vi till 

chefer och ledningsgrupp samt till andra berörda myndigheter för ett vidare 

utvecklingsarbete..

62



2

En av de personliga ombudens styrkor ligger i att vi har tid att skapa relationer, som är 

grunden för klientarbetet. Tillsammans gör vi en kartläggning som blir den handlingsplan vi 

arbetar utifrån. Vi arbetar långsiktigt och stödjer klienten i att skapa goda relationer med olika 

myndigheter.

Vi arbetar också uppsökande vilket innebär att vi åker runt och informerar om vilka vi är och 

hur vi arbetar. Vi försöker också få kontakt med de som är allra mest utsatta och ensamma. 

Liksom tidigare år så har ombuden under 2020, vid behov, arbetat och hjälpt varandra över 

kommungränserna. Att arbeta tillsammans ökar klienternas möjlighet att få hjälp och minskar 

den kö som kan uppstå när behovet av stöd är stort. 

Enligt Regeringen skall verksamheten för Personligt ombud bedrivas i samarbete med 

andra huvudmän. 

Ombuden för Tomelilla/Sjöbo/Simrishamn/ har under 2020 haft en gemensam ledningsgrupp. 

Detta eftersom kommunerna ligger nära varandra geografiskt och på så sätt redan har ett 

naturligt samarbete. Under andra halvan av året har också Skurups kommun tillkommit.

I ledningsgruppen ingår: Socialchefer, förvaltningschefer, öppenvårdspsykiatrin, Personliga 

ombud, IFS (Intresseföreningen för schizofreni och liknande psykoser), RSMH 

(Riksförbundet för social/mental hälsa), BISAM (Brukarinflytandesamordnare), 

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt Primärvården.

Ledningsgruppen har träffats två gånger under 2020. Ledningsgruppens roll och 

sammansättning är avgörande för att skapa goda förutsättningar för arbetet som personligt 

ombud. 

Systembrister och skrivelser som vi rapporterat under året:

 Synpunkter till Överförmyndarenheten gällande svårigheter om att få tillgång till stöd 

av Godeman samt att de hänvisar till personliga ombud,, inväntar återkoppling.

 Fortsatt svårt att ta del av de förmåner som ingår i socialförsäkringen 

(Försäkringskassan) med hänvisning till bristfälliga läkarintyg och de striktare krav 

som följer med deras arbete. Pågående arbete med Försäkringskassan samt 

sjukskrivande läkare. 
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Handledning

Under året har ombuden haft extern lösningsfokuserad handledning två timmar var tredje 

vecka. Däremellan har ombuden träffats vid behov för intern handledning och planering.

Arbetsmiljön

Arbetet som personligt ombud är ett fristående ensamarbete och våra möten sker där 

klienterna önskar. För att underlätta och säkerställa kvalitén i vårt arbete så har vi fortsatt att 

hjälpa varandra över kommungränserna. I den uppsökande verksamheten arbetar vi alltid två 

ombud tillsammans. Under 2020 har efterfrågan av stöd ifrån Personliga ombud varit stor. I 

början av pandemin kunde vi se att inflödet minskade för att sedan öka igen. Uppdragen har 

fortsatt varit komplexa, tidskrävande och den uppsökande verksamheten har ökat. 

Under året har Personliga ombuden deltagit i följande aktiviteter:

 Digitalt nätverksmöte för personliga ombud i Skåne.

 Digital utbildning, Våld i nära relationer.

 Föreläsning kring självskadebeteende och suicidprevention.

 Informerat privata samt myndighetsaktörer om vår verksamhet. 

 Föreläsning gällande Barnkonventionen

Iakttagelser 2020:

 Arbetsförmedlingens nedrustning har påverkat målgruppen som är i stort behov av ett 

nära individuellt stöd. Den stora digitaliseringen utgör ett hinder för många av våra 

klienter som inte kan systemen eller saknar den digitala tekniken. Under pandemin har 

arbetslösheten ökat och vår målgrupp står ännu längre ifrån arbetsmarknaden. 

 Digitaliseringen har ökat inom de flesta verksamheter, vilket för en del försvårat 

möjligheten att göra ansökningar, rapportera, göra ändringar m.m. I Tomelilla har man 

möjlighet till ett personligt stöd via ”Digitala hjälpen” som nu är stationerad i 

kommunhuset. 

 Fortsatt under 2020 så har vi uppmärksammat en ökning av den yngre målgruppen. 
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 De klienter vi möter påtalar att de har svårt att göra sina röster hörda samt att de har 

svårt att få hjälp utifrån sina förutsättningar. Återkommande är deras upplevelse av 

brist på ett gott bemötande och kunskap om psykisk ohälsa hos olika aktörer.

 Fortsatta svårigheter att få ersättning ifrån Försäkringskassan gör att fler vänder sig till 

kommunen för sin försörjning. 

 Vi ser att den psykiska ohälsan ökar. Många av de vi möter har inte längre några 

fysiska kontakter utan möten sker via telefon eller digitalt. Detta leder till isolering för 

en redan utsatt grupp. Man får svårt att upprätthålla sina kontakter, vilket för en del 

leder till att man sitter utan ekonomi, läkarkontakter och/eller medicin. Detta ser vi 

som en följd av pandemin.

 Många klienter vi möter berättar om att planerade insatser som tex tandvård, 

behandlingar både inom kommun/region skjuts upp och ställs in. Insatser som man 

redan väntat länge på och som varit det som gett hopp.

Det finns många goda hjälpare inom samtliga myndigheter där ett gott bemötande och god 

kunskap om psykisk ohälsa gör stor skillnad för våra klienter. Dessa möten stärker klienterna 

både i tron på sig själva och på samhället och är viktiga för återhämtningen.

Tomelilla 19 januari 2021

Anna Halonen         Susie Svensson
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Postadress:
Box 8114
104 20 Stockholm

Webbplats:
www.imy.se

E-post:
imy@imy.se

Telefon:
08-657 61 00

1(1)

Tomelilla kommun
Adress * Gustafs Torg 16
273 80 TOMELILLA

Er ref: Tomelilla kommun

Beslut

Ni har skickat en anmälan som kom in till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)  2021-
02-01.

IMY beslutar att avsluta ärendet som rör anmälan. 

Notera att IMY oberoende av detta kan komma att inleda tillsyn. Mer information om 
IMY tillsyn finns på www.imy.se. 

Malin Blixt

Diarienummer:
PUI-2021-393

Datum:
2021-03-10

Page 1 of 1
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens individ- och 
familjeutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
8 mars 2021

Justerandes sign

Fnifu § 39      

Redovisning av anmälningsärende februari 2021

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

Ärendebeskrivning

Placeringar av barn och unga februari 2021

Kön Plats Kostnad/månad Start Avslut
Pojke
SoL

Vittskövle-
gården

47 760.- 2020-01-15 2021-01-10

Pojke
LVU

SiS Ryds
Brunn

254 200.- 2020-12-19

Extern öppenvård

Kön HVB/SiS Kostnad/månad Start Avslut
Flicka
LVU

Ung Art 74 169.- 2020-04-27

Pojke
SoL

Samskapa
HVB

62 529 .-/2=
31 264.-

Delas med VoO

2020-07-08

Pojke
SoL

Hassela
Mentorskap

51 590.- 2020-12-09

Vuxen placering

Kön HVB/SIS Kostnad/månad Placering 
startad

Placering 
avslutad

Man
SoL

Icuro
Sverige

41 078.- 2020-11-20 2021-01-23
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens individ- och 
familjeutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
8 mars 2021

Justerandes sign

§ 39 forts. 

Statistik fattade beslut, november 2020-februari 2021
Barn och familj

Beslut November December Januari Februari
Startade utred. 17 5 10 4
Avslutade utred.
med insats

0 0 2 1

Avslutade utred.
utan insats

3 5 0 3

Förlängd utred. tid 
11:2

0 0 0 1

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

3 6 1 3

Vård enligt LVU 0 3 0 1
Avslag om vård LVU 0 0 0 0
Vård enligt LVU 
upphör

0 0 0 1

Placering i jour/
famhem SoL

0 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

1 0 1 0

Placering i akuthem/
HVB LVU

0 0 0 0

Placering SiS LVU 0 0 0 0
Beviljat strukturerad 
öppenvård

1 3 4 5

Domar och beslut, februari 2021

Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad 8 februari 2021. Mål nr. 
13941-20/14584-20.
Handlingsid Fn. 2021.637.
Dom meddelad angående överklagat beslut gällande bistånd enligt 
socialtjänstlagen.
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens individ- och 
familjeutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
8 mars 2021

Justerandes sign

§ 39 forts.

Förvaltningsrätten avslår överklagandet i mål 13941-20 och återvisar mål 
14584-20 till Familjenämnden i Tomelilla kommun för ny handläggning i 
enlighet med skälen för detta avgörande. 

Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad 17 februari 2021. Mål nr. 
104-21.
Handlingsid. Fn 2021.749.
Dom meddelad angående överklagat beslut från Familjenämnden den 7 
december 2020 gällande upphörande av vård enligt LVU. 
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse administratör Zenitha Thulin, handlingsid: Fn 2021.936.
Placeringar februari 2021, handlingsid: Fn 2021.937.
Familjehem februari 2021, handlingsid: Fn 2021.938.
Dom - Avslag på överklagande i mål 13941-20, handlingsid: Fn 2021.637.
Dom i mål 104-21, handlingsid: Fn 2021.749.
_________

Beslutet skickas till:
Familjenämnden
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens individ- och 
familjeutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
8 mars 2021

Justerandes sign

Fnifu § 40     

Redovisning av statistik och kostnader februari 2021

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

Ärendebeskrivning
Redovisning av kostnader och statistik för februari 2021 gällande individ- 
och familjeomsorgen.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse administratör Zenitha Thulin, handlingsid: Fn 2021.
Redovisning av statistik och kostnader februari 2021, handlingsid: Fn 
2021.941.
_________

Beslutet skickas till:
Familjenämnden
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Redovisning avseende 
kostnader och statistik
Individ – och familjeomsorgen
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2021-03-19 2

Försörjningsstöd
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2021-03-19 3

Antal unika 
ansökningar 

januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december
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Antalet inkomna löpande ansökningar under år 2020

E-ansökan Pappersansökan

Denna månad fortsätter stadigt med 87 % sökande digitalt. Kommer under våren jobba 
för att möjliggöra att göra nyansökan digitalt, och därmed får större vinning digitalt. 

Antal unika 
ansökningar 
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Utbetalt bistånd
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2021-03-19 5

januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december
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160140120100806040200

Sjuk-/aktivitetsersättning, otillräcklig ersättning

Arbetshinder, sociala skäl

Arbetslös, otillräcklig ersättning

Sjukskriven med läkarintyg, ingen sjukpenning

Arbetslös, ingen ersättning

De vanligaste orsakskoderna under jan-feb år 2020
Fördelat på antal unika beslut

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Sjuk-/aktivitetsersättning, otillräcklig ersättning

Arbetshinder, sociala skäl

Arbetslös, ingen ersättning

Arbetslös, otillräcklig ersättning

Sjukskriven med läkarintyg, ingen sjukpenning

De vanligaste orsakskoderna under jan-feb år 2021
Fördelat på antal unika beslut

Aktuellt just nu: Ser över om vi kan ha samverkan med rekrytering och 
Bemanningsenheten för att få ut fler i arbete utav dem som kodas arbetslös otillräcklig 
ersättning eller ingen ersättning. 
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Antal unika 
ärende
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Antal nya ärenden inom försörjningsstöd
2019 2020 2021
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Arbetsmarknadsenheten
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Antal unika 
insatser
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Antal nya insatser på AME
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Börjat arbeta

Börjat studera
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Sociala hinder

Ej avhörd

Flyttat

Ny planering/insats

Ärendeomläggning

Sysselsättning via annan myndighet

0

1

1

1

0

1

2

3

4

6

1

0

0

0

1

2

0

8

0

0

Avslutsorsaker avseende unika insatser på AME 
under jan - feb

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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Antal unika
ärende

januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december
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Antal pågående familjefridsärenden

2019 2020 2021

Fortsatt ökat inflöde. Ser en ökning av personer som tar en första kontakt för rådgivning 
och med stödsamtal från oss klarar av att förändra sin situation. 
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KOSTNADER AVSEENDE SKYDDAT BOENDE
2019 2020 2021

Har två pågående skyddsplaceringar. 

83



2021-03-19 14

Solhuset
Vuxenenheten
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Antal unika 
individer

jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec
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ANTAL VUXNA PLACERADE PÅ BEHANDLINGSHEM ENLIGT SOL

2019 2020 2021

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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Placeringskostnader
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Kostnader avseende placeringar enligt SoL
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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 år 2021

2021-03-19 17

LVM – placeringar
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Antal unika 
ärenden
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och psykisk ohälsa under jan-feb 
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Antal unika 
ärenden
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Barn och familj
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Antal unika 
anmälningar/
ansökningar
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Antal unika anmälningar / ansökningar 

180160140120100806040200

Ansökan 18-20 år

Anmälan 18-20 år

Ansökan 0-17 år

Anmälan 0-17 år

Antal inkomna anmälningar och ansökningar under jan-feb
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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Avslutorsaker avseende förhandsbedömningar
Antal unika anmälningar och ansökningar

Antal inledda utredningar Ej inleda utredning, befintligt ärende Tillförs pågående utredning
Ej inledda utredning, kronpärm Ej inleda utredning, koppla till avslutat ärende
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Våld inom familjen

De vanligaste orsakskoderna under jan-feb år 2021
Antal unika anmälningar
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Våld inom familjen

Bristande omsorg, vanvård fysisk och psykisk

Bristande omsorg, relationsproblem i familj 

B/U Beteendeproblem socialt nedbrytande

Föräldrar missbruk, alkohol och narkotika

De vanligaste orsakskoderna under jan-feb år 2020
Antal unika anmälningar

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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år 2021

Familjehem
Familjehem ensamkommande
Särskild förordnad vårdnadshavare

0 200000 400000 600000 800000 1000000

dec

nov

okt

sept

aug

juli

juni

maj

april

mars

feb

jan
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Antal unika
placeringar
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Antal placeringar på HVB / SIS 
månadsvis år 2021

LVU SoL - placering Extern öppenvård

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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LVU SoL
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Kostnader avseende placeringar på HVB / SIS 
under jan-feb

2019 2020 2021

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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Familjerätt
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Balder
Öppenvården

102



2021-03-19 33

Antal unika 
uppdrag
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Antal uppdrag på öppenvårdsenheten (Balder) under jan-feb

2019 2020 2021

Intensivare ärenden kräver mer resurser av 
Öppenvården vilket leder till färre andra ärenden
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Antal unika 
insatser
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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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