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NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSPROTOKOLL

För Familjenämnden (2019-2022)

Sammanträdesdag: Antal närvarande ledamöter:

                 1                               2

Nr    Namn Parti Närv Ja Nej Av-
står

Ja Nej Av-
står

1     Charlotte Rosdala, ordf. C
2     Anders Throbäck, 2:e v ordf. S
3     Anna Sandegren SD
4     Ewa Carnbrand, 1:e v ordf. M
5     Linda Ekelund V
6     Carina Persson L
7     Per-Olof Örnsved SD

ERSÄTTARE

Nr    Namn Parti Närv Ja Nej Av-
står

Ja Nej Av-
står

1     Sven Gunnarsson C
2 Roger Persson S
3     Kent Gustafsson SD
4     Chris Persson M
5     Robert Buhre S
6     Janet ten Have M
7     Anne Månäng SD
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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: Therese Stendahl 
Titel: Nämndsekreterare
E-post: therese.stendahl@tomelilla.se
Mobil: 0737-019145

Diarienummer: FN 2021/2

Datum 26 augusti 2021

Dialoger och informationsärenden 2021-
09-24

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar godkänna informationen och lägger densamma till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Socialchef Camilla Andersson informerar om individ- och familjeverksamheten, 
samt;

 Kvotflyktingar

 Ramöverenskommelse IFO

 Mariamottagningen

 Svar på enkät från ferieungdomarna

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

 Covid-19

 Skolförändringar

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Therese Stendahl, 2021-08-26.
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Familjenämnden centralt/övergripande

Therese Stendahl

Nämndsekreterare
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Familjenämndens individ- och familjeutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
6 september 2021

Justerandes sign

Fnifu § 137 Dnr FN 2021/79

Intern kontroll tertial 2 2021

Familjenämndens individ- och familjeutskotts 
beslut
Familjenämndens individ- och familjeutskotts beslutar föreslå familjenämnden att 
lägga uppföljning av intern kontroll tertial 2, 2021 till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Denna rapport innehåller nämndens sammanfattande bedömning av uppföljningen 
av intern kontrollplan gällande Individ och familjs verksamhet och Barn- och 
utbildningsverksamheten, samt dokumentation av dess punkter, både direktåtgärder 
och granskningar.

Individ och familj
Uppföljningen har kontrollerat hur det systematiska kvalitetsarbetet har 
bedrivits inom händelserapportering, följsamhet av rutin i familjefridsärenden, 
uppföljning av barn som fyller 18, genomförda ASI-utredningar 
inom vuxenmissbruk samt kontroll av individuella uppföljningsplaner på SFI. 

Det gemensamma arbetet med processer och rutiner inom IFO har gett ett 
positivt resultat i det systematiska kvalitetsarbetet och har ökat delaktigheten i 
förbättringsarbetet vilket är mycket positivt. Inga brister som kräver direktåtgärder 
under tertial 2 har upptäckts. 

Ett fortsatt arbete med förbättra processer och rutiner är inplanerade. 

I början av sommaren genomfördes en kontroll av samtliga elevers 
individuella uppföljningsplaner på SFI. 

Barn- och utbildning
Barn- och utbildningsverksamheten har granskat skolornas metoder för att främja 
elevnärvaro.

I nuläget finns olika närvarorutiner på skolorna. Samtliga skolor registrerar frånvaron 
i Infomentor (lärplattformen) men uppföljningen skiljer sig åt, samtliga följer dock 
upp närvaron och gemensam insatstrappa finns. Införandet av Nytorpsmodellen, på 
sikt på samtliga skolor, är en insats för att i högre grad arbeta evidensbaserat med 
kartläggning och åtgärder. 
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Familjenämndens individ- och familjeutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
6 september 2021

Justerandes sign

§ 137 forts.

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

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att uppföljningen påverkar barn.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att uppföljningen påverkar miljön.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämndens individ- och familjeutskotts beslutar föreslå familjenämnden att 
lägga uppföljning av intern kontroll tertial 2, 2021 till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, biträdande skolchef Ulrika Ahrlin, handlingsid: Fn 2021.2901.

Internkontroll rapport tertial 2 familjenämnden 2021, handlingsid Fn 2021.2864
_________

Beslutet skickas till:

Familjenämnden

Skolchef Johan Holmqvist

Socialchef Camilla Andersson
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Familjenämndens utbildningsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
9 september 2021

Justerandes sign

Fnuu § 36 Dnr FN 2021/79

Intern kontroll tertial 2 2021

Familjenämndens utbildningsutskotts beslut
Familjenämndens utbildningsutskott beslutar föreslå familjenämnden att lägga 
uppföljning av intern kontroll tertial 2, 2021 till handlingarna.

Familjenämndens utbildningsutskott beslutar att Fredrik Höglund, enhetschef Barn- 
och elevhälsan, ska bjudas in på lämpligt nämndsmöte för att redogöra närmre för 
Nytorpsmodellen.

Ärendebeskrivning
Denna rapport innehåller nämndens sammanfattande bedömning av 
uppföljningen av intern kontrollplan gällande Individ och familjs verksamhet 
och Barn- och utbildningsverksamheten, samt dokumentation av dess punkter, 
både direktåtgärder och granskningar.
Individ och familj
Uppföljningen har kontrollerat hur det systematiska kvalitetsarbetet har 
bedrivits inom händelserapportering, följsamhet av rutin i familjefridsärenden, 
uppföljning av barn som fyller 18, genomförda ASI-utredningar 
inom vuxenmissbruk samt kontroll av individuella uppföljningsplaner på SFI. 
Det gemensamma arbetet med processer och rutiner inom IFO har gett ett 
positivt resultat i det systematiska kvalitetsarbetet och har ökat delaktigheten i 
förbättringsarbetet vilket är mycket positivt. Inga brister som kräver 
direktåtgärder under tertial 2 har upptäckts. 
Ett fortsatt arbete med förbättra processer och rutiner är inplanerade. 
I början av sommaren genomfördes en kontroll av samtliga elevers 
individuella uppföljningsplaner på SFI. 

Barn- och utbildning
Barn- och utbildningsverksamheten har granskat skolornas metoder för att 
främja elevnärvaro.
I nuläget finns olika närvarorutiner på skolorna. Samtliga skolor registrerar 
frånvaron i Infomentor (lärplattformen) men uppföljningen skiljer sig åt, 
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Familjenämndens utbildningsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
9 september 2021

Justerandes sign

§ 36 forts.
samtliga följer dock upp närvaron och gemensam insatstrappa 
finns. Införandet av Nytorpsmodellen, på sikt på samtliga skolor, är 
en insats för att i högre grad arbeta evidensbaserat med kartläggning och 
åtgärder. 

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

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att uppföljningen påverkar barn.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att uppföljningen påverkar miljön.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämndens utbildningsutskott beslutar föreslå familjenämnden att lägga 
uppföljning av intern kontroll tertial 2, 2021 till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, biträdande skolchef Ulrika Ahrlin, handlingsid: Fn 2021.2937.
Internkontroll rapport tertial 2 familjenämnden 2021, handlingsid Fn 2021.2864.

Förslag till beslut under sammanträdet
Ewa Carnbrand (M) yrkar att Fredrik Höglund, enhetschef Barn- och elevhälsan, ska 
bjudas in på lämpligt nämndsmöte för att redogöra närmre för Nytorpsmodellen.

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

_________
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Familjenämndens utbildningsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
9 september 2021

Justerandes sign

§ 36 forts.

Beslutet skickas till:

Familjenämnden

Skolchef Johan Holmqvist

Socialchef Camilla Andersson
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Uppföljning internkontrollplan tertial 2, 2021– Familjenämnden
Denna rapport innehåller nämndens sammanfattande bedömning av uppföljningen av internkontrollplanen samt dokumentation av internkontrollplanens samtliga 
punkter, både direktåtgärder och granskningar.

Sammanfattning

Individ och familj 
Som ett led i det systematiska kvalitetsarbetet är händelserapportering en del. Avvikelser rapporteras och att de utreds systematiskt. Genomgång av processer och 
rutiner är också en viktig del i förbättringsarbetet och har gjorts regelbundet under hela året och är fortsatt med i planeringen framöver.

Implementering av ny robotprocess på försörjningsstöd har lett till en radikal minskning av avvikelser och en betydligt bättre tillförlitlighet av ärendehanteringen.

Genomgång av SFI-elever har gjorts under juni där man gått igenom och kontrollerat att samtliga elever har tydliga uppföljningsplaner. 

Barn och utbildning
I nuläget finns olika närvarorutiner på skolorna. Samtliga skolor registrerar frånvaron i Infomentor (lärplattformen) men uppföljningen skiljer sig åt, 
samtliga följer dock upp närvaron och gemensam insatstrappa finns. Införandet av Nytorpsmodellen är en insats för att i högre grad arbeta 
evidensbaserat med kartläggning och åtgärder. Detta ska spridas till samtliga skolor. Barn- och utbildnings andra granskningspunkt, samverkan mellan 
IFO och BoU, ska enligt intern kontrollplanen redovisas vid helårsuppföljningen februari 2022.

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

Granskning
Riskid 3
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Risk Avvikelser rapporteras inte vilket leder till att systematiskt kvalitetsarbete uteblir

Kontrollmoment Granska antalet inkomna avvikelser i verksamhetssystemet över tid utförd av Louise Jönsson, administratör IFO

Sammanfattande resultat 
av åtgärd

Inkommit 3 st avvikelser inom försörjningsstöd, 2 st inom barn och familj, 1 inom familjerätt och 1 inom öppenvården Balder. 

En ny e-tjänst och robot lanserades i maj 2021. Roboten har fungerat väl och misslyckade hanterade e-ansökningar har minskat.  

Det har förekommit problem i hantering av bilagor i samband med e-ansökan. När bilagorna har varit för stora har ansökan ej 
skickats vidare till robotens server. Detta har åtgärdats i mitten av juli 2021 och får utvärderas över tid.

Detaljerad beskrivning av 
resultatet

En större bredd i händelserapportering från de olika verksamheterna inom Individ och familjeverksamheten kan ses under tertial 2 
vilket är mycket positivt. Det är av vikt att avvikelser rapporteras in för att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete. Utredning och 
analyser görs med personalgrupp och därefter tas det fram förbättringsförslag/åtgärder.

Granskningstidpunkt 25-27/8-2021

Utförd av Daniel Nilsen, Kvalitetsutvecklare

Granskning
Riskid 4

Risk Utebliven eller brist i skyddsbedömningen

Kontrollmoment Att skyddsbedömning är gjord på barn som aktualiserats, samt anmälningar under tertial 2. Slumpvis utvalt 5 ärende.
Journalgranskning utförd av Louise Jönsson, administratör IFO

Sammanfattande resultat 
av åtgärd

Ingen åtgärd krävs

Detaljerad beskrivning av 
resultatet

 Skyddsbedömning gjord i samtliga av de 5 granskade ärendena
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Granskningstidpunkt 27/8-2021

Utförd av Daniel Nilsen, Kvalitetsutvecklare

Granskning
Riskid 5

Risk Att medarbetare inte följer de rutiner som är antagna kan leda till felaktiga beslut och hantering av ärenden.

Kontrollmoment -Antalet genomförda ASI-utredningar inom vuxen missbruk 
- Familjefridsärenden följs enligt rutin VINR(Våld i nära relationer) 
 -Uppföljningssamtal med barn/ungdomar med pågående insatser det året de fyller 18. 

Kontrollmetod Journalgranskning utförd av Louise Jönsson, administratör IFO

Omfattning/ avgränsning -Samtliga nya ärenden inom vuxen/missbruk. 
-Samtliga familjefridsärenden. 
-Kontrollera samtliga barn placerade i familjehem eller HVB. Födda – 03 med födelsedag under perioden 

Sammanfattande resultat 
av granskningen

8st ASI – utredningar genomförda.  Samtliga nya ärenden har genomgått ASI-utredning.

80% av familjefridsärendena har medhandläggare registrerad. 11 pågående ärenden. 1 ärende avser våldsutövare, 8 ärenden har 
medhandläggare. 2 ärenden saknar medhandläggare men flera handläggare har varit involverade i ärendena. 

FREDA - farlighetsbedömning är gjord i samtliga ärenden . I 7 av ärendena har FREDA skannats in i ärendet.  
 Skyddsbedömning är gjord i samtliga ärenden.

Inga ungdomar fyller 18 under andra tertialen. Kontroll av uppföljningssamtal kan ej genomföras

Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag på 
eventuella åtgärder

Ingen åtgärd föreslås kring ASI-utredningar. ASI står för (Addiction Severity Index) och är en bedömningsmetod för beroende och 
missbruksproblematik. Det görs på de klienter där man ser ett behov av behandling. Det kan vara öppenvårdsbehandling eller 
extern behandling för de som är över 21 år. Samtliga av de ärenden där man sett ett behov av eventuell behandling har ASI-
bedömningsmetod använts.
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Enhetscheferna inom IFO har inplanerat genomgång av rutinen för skanning av FREDA-farlighetsbedömning. Hanteringen av 
familjefridsärenden följer i övrigt den framtagna processen och rutinen.
 
Ingen åtgärd krävs kring kontroll av uppföljningssamtal av ungdomar som fyller 18.

Granskningstidpunkt 30/8-2021

Utförd av Daniel Nilsen, Kvalitetsutvecklare

Granskning
Riskid 6

Risk Personer i SFI fastnar i studier där progression uteblir för att uppföljningen på individnivå brister. Konsekvensen blir en 
fördröjning av möjligheten till självförsörjning. 

Kontrollmoment Finns det individuella uppföljningar SFI 

Kontrollmetod Stickprov 

Omfattning/ avgränsning Samtliga elever på SFI

Sammanfattande resultat 
av granskningen

Samtliga kontrollerade har individuella uppföljningar 

Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag på 
eventuella åtgärder

Ingen åtgärd föreslås.
En genomgång av samtliga elever inskrivna på SFI gjordes i början av juni månad. Fokus lades på individuella uppföljningar. Det 
konstaterades att samtliga elever på SFI har individuella uppföljningar.
 

Granskningstidpunkt 7-18/6-2021

Utförd av Tina Svensson, enhetschef 
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Granskning
Riskid 2

Risk Ej fungerande metoder för att främja elevnärvaro vilket inte ger ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet eller 
lever upp till styrdokument

Kontrollmoment Främjande av elevnärvaro.

Kontrollmetod Granskning av rutiner

Omfattning/ avgränsning Samtliga rutiner

Sammanfattande resultat 
av granskningen

I nuläget finns olika närvarorutiner på skolorna. Samtliga skolor registrerar frånvaron i Infomentor (lärplattformen) men 
uppföljningen skiljer sig åt, samtliga följer dock upp närvaron och gemensam insatstrappa finns. Införandet av 
Nytorpsmodellen är en insats för att i högre grad arbeta evidensbaserat med kartläggning och åtgärder.

Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag på 
eventuella åtgärder

Närvarorutinerna skiljer sig åt på skolorna. Samtliga registrerar frånvaro i Infomentor men uppföljningen skiljer sig åt. 
Detta behöver inte vara en nackdel då förutsättningarna ser olika ut på olika skolor. Dock bör samtliga skolor arbeta 
evidensbaserat gällande kartläggning och åtgärder vid problematisk skolfrånvaro. Därför har ett arbete påbörjats som ska 
spridas till samtliga skolor kring just detta – den valda modellen kallas Nytorpsmodellen. 

Elever som är frånvarande från skolan under en lång period har uppmärksammats allt mer på senare tid. Men trots det är 
kunskapen om vad som orsakar problematisk skolfrånvaro och hur problemet ska hanteras begränsad. Sambandet mellan 
förskola och skola har inte heller klarlagts förutom att vi ofta kan se att det är samma barn/elever som redan tidigt missar 
den pedagogiska stimulans och utmaning som de har rätt till. 

I Tomelilla kommun, inom Barn och Utbildning har vi i nuläget några modeller för hur vi ska främja skolnärvaro och 
identifiera frånvaromönster. Detta skiljer sig inte från övriga kommuner inom SÖSK som också har brottats med liknande 
utmaning. Barn och utbildning har dock en gemensam insatstrappa som tydligt visat när och hur skolfrånvaro ska hanteras. 
Denna insatstrappa har tillsammans med Samrådsgrupp barn och unga kommit att revideras under VT-21. Under VT-20 
förde Samrådsgrupp barn och unga en diskussion kring att främja skolnärvaro och behovet av att inventera fungerande 
modeller. Efter avslutad inventering nåddes slutsatsen att det inom varje kommun fanns olika modeller för kartläggning 
och att ett tydligt evidensbaserad underlag saknades kring de respektive modeller som användes. Samrådsgrupp barn och 
unga nådde slutsatsen att skolorna behöver komma in i ett tidigt skede, då förebyggande och främjande insatser är 
avgörande för ett framgångsrikt arbete. Vidare nåddes enighet kring att vi behöver en evidensbaserad modell som bas. 
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Målet med att hitta en gemensam modell inom SÖSK är bland annat att underlätta möjligheten till uppföljning kring de 
elever/familjer som flyttar inom och mellan kommuner samt skapa ett underlag för Samrådsgrupp barn och unga att 
nystarta arbetet med att främja skolnärvaro.

Valet av Nytorpsmodellen grundades i att Samrådsgrupp barn och unga saknade kartläggningsverktyg inom SÖSK där 
barnet själv kunde vara med och skatta sin situation. De verktyg som fanns/användes var modeller där vuxna intervjuade 
barn och sedan formulerade deras svar. Elevhälsocheferna i SÖSK kom under en föreläsning kring problematisk 
skolfrånvaro i kontakt med Anna Borg. Anna Borg är en av grundarna till Nytorpsmodellen och har skrivit boken 
Utanförskap i skolan: förebygg och åtgärda med Nytorpsmodellen.  I Nytorpsmodellen ingår ett antal olika strategier som syftar till 
att skapa adekvat bemötande, tydlighet, förutsägbarhet, struktur, personliga mål och motivation vilket ger skolan en 
systematik i sitt arbete. Samrådsgrupp barn och unga valde att satsa på en utbildning kring Nytorpsmodellen och 
bestämde att varje kommun skulle utse en pilotskola och att vi inom SÖSK skulle försöka få till en spridning mellan olika 
skolstadier. Utbildningen finansieras av stimulansmedel från stat och SKR. 

Under VT-21 har respektive pilotskola utsett en grupp där bland annat rektor ingått samt elevhälsochef.  Utbildningen 
har genomförts digitalt och fokus har legat på kartläggningsverktyget vilken har pågått samtidigt som arbetet med att testa 
modellen har pågått. Under VT-21 har Samrådsgrupp barn och unga har tillsammans pilotskolorna också tagit fram en 
insatstrappa för att främja skolnärvaro där varje steg och åtgärd tydligt härleds till rätt profession. Insatstrappan har 
kommit att få vissa kommunspecifika inslag men är överlag likadan inom hela SÖSK. Under HT-21 kommer arbetet med 
Nytorpsmodellen att gå in i ett mer skarpt läge och alla pilotskolorna har bland annat ett uppföljningsmöte med Anna 
Borg och ansvariga utbildare. Ytterligare pilotskolor kommer utses och målet är att alla skolor i SÖSK använder sig av 
Nytorpsmodellen.

https://nytorpsmodellen.se/nytorpsmodellen.html

Granskningstidpunkt September 2021

Utförd av Fredrik Höglund, enhetschef Barn- och elevhälsan
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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: Ulrika Ahrlin 
Titel: Biträdande skolchef
E-post: ulrika.ahrlin@tomelilla.se
Telefon: 0417-18487
Mobil: 0709-958487

Diarienummer: FN 2021/69

Datum 16 september 2021

Delårsrapport januari-augusti 2021 för 
familjenämnden

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar lägga rapporten gällande uppföljning av delåret 2021 samt 
måluppföljningen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Familjenämndens verksamheter, barn- och utbildningsverksamheten samt individ- 
och familjeomsorgsverksamheten, har tagit fram en rapport för delåret 2021 samt 
måluppföljningen och intern kontroll. I rapporten visas även hur verksamheterna 
arbetar med Tomelilla kommuns vision och livskvalitetsprogram. Familjenämnden 
prognostiserar ett överskott på 1,5 mnkr vid årets slut.

Individ och familj prognosisterar ett 0-resultat vid årets slut. Kommunala 
vuxenutbildningen förväntas gå med ett litet underskott på grund av större volymer. 
Den kommunala vuxenutbildningen har ökat med ca 35% (ca 80 elever) jämfört med 
budget. Den största ökningen är svenska för invandrare (SFI). Yrkesutbildningar står 
för cirka 10% av kostnaderna.

Försörjningsstöd följer budget och kostnaderna har sjunkit jämfört med samma 
period 2020. Enheten för barn och unga har ett litet överskott på grund av mindre 
kostnader för placeringar.

Barn och utbildning prognostiserar ett överskott på 1,5 mnkr vid årets slut. 
Överskottet kan hänföras till gymnasiet. Gymnasiets överskott beror dels på lägre 
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kostnader för skolkort och gymnasiesärskoleskjutsar dels på att det finns färre elever 
än budgeterat. Gymnasiet har inga kostnader för skolkort under sommaren. 
Kostnaderna för gymnasiet kommer sannolikt att minska under hösten på grund av 
färre antal elever än budgeterat men det är för tidigt att säga. Det är svårt att gissa hur 
stora kostnaderna är under juli och augusti eftersom pengarna betalas ut i efterskott 
för dessa två månader.

Ekonomiska konsekvenser
Se tjänsteskrivelsen i övrigt.

Barnperspektivet
Resultatet för familjenämndens verksamheter påverkar barns möjligheter till 
utbildning och stöd.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet påverkar miljön.

Uppföljning
Uppföljning sker i årsredovisningen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, biträdande skolchef Ulrika Ahrlin, 16 september 2021.

Delårsrapport familjenämnden jan-aug 2021, handlingsid: Fn 2021.3071

Familjenämnden centralt/övergripande

Ulrika Ahrlin

Biträdande skolchef

Beslutet skickas till:

Ekonomichef Elisabeth Wahlström

Skolchef Johan Holmqvist

Socialchef Camilla Andersson
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Förvaltningsberättelse

Styrning och uppföljning av den kommunala 
verksamheten

Vad säger brukarna, barnen, eleverna?
Individ och familjeomsorg

Sommarlovsentreprenörerna har utvärderat sina upplevelser av uppdraget som företagare 
under 3 veckor. Högst betyg, 8,5 på en 10-gradig skala, får gästföreläsarna och de svarande 
bidrog med tips på vad som kan bli bättre gällande introduktionen och informationen för 
kommande sommarlovsentreprenörer. De allra flesta kan i mycket hög grad rekommendera 
sommarföretagandet till kompisar.

Arbetsmarknadsenheten har gjort en digital enkät under våren men med ett fåtal svarande. 
Av dem som svarade så var mertalet nöjda med aktiviteterna på arbetsmarknadsenheten. 
Försörjningsstöd skickade även de ut en digital enkät men inga svar lämnades.

Barn och familj mäter på helårsbasis.

Barn- och utbildning

Barn- och utbildning låter elever svara på frågor om sin lärmiljö regelbundet. Detta ligger 
till grund för åtgärder på skol- och klassnivå, det är svårare att vidta åtgärder på 
verksamhetsnivå då resultaten kan variera inom varje skola. I åk 3 ligger arbetsron lägre än 
de andra delarna som handlar om trivsel, inflytande, är skolarbetet är intressant, samarbete 
och stöd i skolarbetet. I åk 6 ligger frågan om skolarbetet är intressant (gör skolarbetet mig 
nyfiken så jag vill lära mer) lite lägre. Högst i båda årskurserna ligger frågan om lärarna 
hjälper mig när jag behöver det.
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Verksamhetsanalyser

Familjenämnden
Ordförande: Charlotte Rosdala (C)

Verksamhetschef för individ- och familjeomsorg: Camilla Andersson

Verksamhetschef för barn och utbildning: Johan Holmqvist

Ansvarsområde
 Missbruksvård

 Barn- och ungdomsvård

 Familjerätt

 Öppenvård

 Integrationssamordning

 Administrativt ansvar för vuxenutbildning, svenska för invandrare samt gymnasium

 Arbete och försörjning

 Personligt ombud

 Förskola

 Grundskola

 Grundsärskola

 Fritidshem

 Gymnasieskola (ej utbildning enbart administrativt)

 Tillsyn av fristående förskoleenheter

Väsentliga händelser

Individ- och familjeomsorg

 I januari 2021 startade Arbetsmarknadsenheten upp ett projekt tillsammans med 
Österlens folkhögskola; Coaching mot arbetsmarknaden. Detta projekt riktar sig 
mot att få ut personer i etableringsfasen som läser SFI, till praktik och 30 
kommuninvånare har deltagit i projektet.
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 Lärcenter har startat upp i Tomelilla och delar lokaler med arbetsmarknadsenheten.

 Arbetsmarknadscoach Eva Engdahl tog under våren emot priset som ”Årets 
nytänkare” med motivering -" Eva har genomfört flera viktiga och uppskattade 
aktiviteter som på ett tillgängligt sätt ger kvinnor som kommer från andra länder, en 
möjlighet att integrera sig i det svenska samhället”.

 Fram till augusti har det varit ett mindre inflöde på anmälningar och ansökningar 
inom barn och unga.

Barn och utbildning

 Utveckling och lansering av ny e-tjänst gällande skolstart åk 7.

 Skolledningen på Lindesborgsskolan och Byavångsskolan organiseras om, med 
rektor och biträdande rektor på Lindesborgsskolan och rektor på Byavångsskolan.

 Förändring i skollagen ger ökade möjligheter för fjärr- och distansundervisning i 
grundskolan.

 Start för Nytorpsmodellen för att öka evidensbaserade åtgärder för att främja 
närvaro i skolan.

Verksamhetsuppföljning

Individ- och familjeomsorg
I april startade Lärcentrum med en egen lokal i Tomelilla. Detta är ett projekt finansierat av 
skolverket och genomförs tillsammans med Forum Ystad. På Lärcentrum ges 
distansstuderande elever möjlighet att möta upp distansstuderande elever som upplever 
behov av stöd för att klara sin studier Sena april så har mellan 29-63 elever varje månad 
tagit stöd av studiehandledaren, 8-31 elever har varje månad valt att sitta i studierummet 
och mellan 4-8 elever har tagit hjälp av specialpedagogen. Projektet löper ut 211231.

Under våren har ett projekt mellan Försörjningsstöd och Socialpsykiatrin påbörjats upp 
som riktar sig mot målgruppen ”sjukskrivna”. Ett projekt som ska leda till att fånga upp de 
som är långtidssjukskrivna, kunna erbjuda dem en insats, och på så vi kunna bryta mönster 
och förändra deras nuvarande situation. Processer, resurser och rutiner har arbetats fram.

Verksamheten har idag en jourlägenhet som tillhandahålls av kommunen, och ska användas 
i de fall där det finns behov av att ”lyftas ur” från sitt nuvarande hushåll och byta miljö pga 
våld i nära relationer. Antal ärende har under första halvåret ökat under 2021 i jämförelse 
med de två senaste åren. Pandemin kan vara en orsak till det ökade våldet i hemmet.

Under året har antalet placerade barn och unga på SIS och HVB minskat jämfört med 
tidigare år. Antalet anmälningar och ansökningar har också minskat med cirka 100 ärenden. 
En anledning kan vara utifrån att samhället har restriktioner, att det därför är ett minskat 
socialt tryck på de familjer som har olika psykosociala problem. De vanligaste orsakerna för 
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anmälan är bristande omsorg psykiskt, fysiskt och relationsproblem i familjen. Våld i 
familjen är också en orsakskod som ökat jämfört med tidigare år. De minskade kostnaderna 
för placeringar bör på sikt omfördelas för att förstärka öppenvården med personalresurser.

På Grön Arena har verksamheten utökats. AME har gruppaktiviteter riktat till personer 
som lider av psykisk ohälsa 2ggr/vecka. Socialpsykiatrin, LSS daglig verksamhet och 
Vännen har också regelbundna gruppverksamheter på gården. Förutom de regelbundna 
och inbokade gruppverksamheterna sker det umgänge med föräldrar från öppenvården och 
LSS-boende gör inplanerade aktiviteter. Fältassistenterna har haft gruppverksamhet och 
övernattning med ungdomsambassadörerna. Grön Arena har blivit en naturlig oas för 
välbefinnande och ett steg mot bättre hälsa.

En ny tjänst som nätverkskoordinator inom Stöd och omsorg har inrättats för att 
samordna insatser för kommuninvånare med behov av stöd från flera verksamheter både 
internt inom kommunen och externt med Region Skåne. Nätverkskoordinatorn samordnar 
insatser från elevhälsan, barn o familj, socialpsykiatrin, LSS och öppenvård vilket ökar 
samverkan mellan verksamheterna och underlättar för de som får stöd från flera inom 
myndigheten. En annan uppgift för nätverkskoordinatorn är också att ha en övergripande 
roll i samarbetet med Regionen. Tillsammans med barn och ungdomspsykiatrin (BUP) och 
kommunens enhet Barn o familj har det tagits fram checklistor och gemensamt 
remissförfarande. I ”Växa tryggt” har nätverkskoordinatorn en projektledande roll där 
nästa steg är att koppla på samtliga vårdcentraler.

Utifrån kravet på kommunen att ha barnperspektivet i fokus har nätverkskoordinatorn 
utbildats till barnrättsstrateg. Tillsammans med en fältassistent har koordinatorn gjort en 
kartläggning av det förebyggande arbetet i Tomelilla kommun för barn/ungdomar och 
deras föräldrar. Syftet har varit att få en helhetsöverblick inom Stöd och omsorg. En del av 
kartläggningen har också varit att inhämta förbättringsförslag från medarbetare i 
verksamheten. Koordinatorn har också en uppgift i att vara coachande/utbildande inom 
psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsvariationer(NPF). Under första halvåret 
2021 har föreläsningar och coachning genomförts till gode män, öppenvården och till 
socialpsykiatrin. Syftet är att höja kompetensen för de yrkesgrupper som direkt arbetar och 
möter kommuninnevånare med denna problematik.

Hur arbetar vi för att uppnå visionen?
På Grön- arena gård utgår aktiviteterna från djur, natur och trädgård. Det finns drivbänkar 
att odla i, hästar att rykta, massera och klappa, kaniner och katter att kela med, höns att 
mata, och andra aktiviteter för hålla i ordning miljön på gården.

Vägen till självförsörjning och de individanpassade insatserna som verksamheten erbjuder 
längs vägen skapar individuell utveckling och en hållbar tillväxt för kommunen. Kontakten 
med näringslivet är under utveckling för att ytterligare främja tillväxten av nya näringar och 
kompetensförsörjning.

Genom framtida medborgardialoger så tas kommuninvånarnas engagemang och inspiration 
tillvara, för att utveckla framtida tjänster och service.
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Hur arbetar vi för att uppfylla livskvalitetsprogrammets intentioner?
Verksamheterna arbetar aktivt med synpunkter och händelserapportering för att ta tillvara 
ta till vara på goda exempel, förbättringsområden och finna nya arbetssätt.

Meningsfulla gruppaktiviteter på arbetsmarknadsenheten för att inkludera och inspirera 
andra i samhället för ett hållbart arbetsliv. Individuella planer upprättas och följs upp så att 
sysselsättningen är meningsfull och framåtskridande.

Ungdomsgruppen arbetar med att fokusera på barn och ungas perspektiv och inspirera till 
ett hälsosamt liv. De arbetar både individuellt och i grupp, genom samtal och aktiviteter. 
De ansvar för socialt förebyggande arbetet, det vill säga samverkan med myndigheter 
avseende bland annat drogförebyggande arbete och stärka skyddsfaktorer kring barn och 
unga. Ungdomsgruppen verkar för en ökad meningsfull fritid med högt 
ungdomsinflytande, utveckla mötesplatser och samverka med föreningslivet med fokus på 
den enskilda individen. Genom olika insatser arbetar de med att förebygga att barn och 
unga i Tomelilla börjar använda tobak, alkohol eller narkotika.

Samverkansinsatser internt och externt är av stor betydelse för enskilda individer men även 
för utvecklingen av verksamheter. Det kan vara deltagande i projekt, samverkansavtal, 
nätverk osv.

Intern kontroll
Uppföljningen har kontrollerat hur det systematiska kvalitetsarbetet har bedrivits inom 
händelserapportering, följsamhet av rutin i familjefridsärenden, uppföljning av barn som 
fyller 18, genomförda ASI-utredningar (standardiserad bedömningsmetod) inom 
vuxenmissbruk samt kontroll av individuella uppföljningsplaner på SFI.

Det gemensamma arbetet med processer och rutiner inom IoF har gett ett positivt resultat i 
det systematiska kvalitetsarbetet och har ökat delaktigheten i förbättringsarbetet. Inga 
brister som kräver direktåtgärder har upptäckts för perioden.

Ett fortsatt arbete med förbättra processer och rutiner är inplanerade.

I början av sommaren genomfördes en kontroll av samtliga elevers individuella 
uppföljningsplaner på SFI.

Barn och utbildning
Barn och utbildning ställdes under början av året inför nya utmaningar då årkurs 7-9 i 
perioder ställde om till fjärr- och distansundervisning. Detta upplevdes fungera bra och nya 
steg togs för digitalisering av skolan. Även de nationella proven ställdes in under 
vårterminen. Båda delarna på grund av Covid-19.

Barn och utbildning följer systematiskt upp verksamheten och utvärderar mot de nationella 
målen som finns i styrdokumenten. Detta görs i kvalitetsdialogerna tillsammans med 
rektorerna för skola och förskola, även Barn- och elevhälsan deltar. Barn- och utbildning 
har på detta sätt fördjupat analysen och börjat se bortom en-dimensionella och aggregerade 
nyckeltal och påbörjat resan mot att försöka fånga utmaningarna som finns i det barn- och 
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elevnära arbetet på varje enhet. Under våren diskuterades bland annat rektors ledarskap 
som en del i uppföljningen.

Rektorerna pratar om tillitsfulla relationer som den enskilt viktigaste del för att komma 
vidare till andra åtgärder som skapar skolutveckling och högre resultat. Att se, lyssna in och 
utmana sina medarbetare ger långsiktigt potential för utveckling. Att först kommunicera 
och ge förutsättningar för höga, tydliga förväntningar på bemötande, kommunikation och 
en anpassad lärmiljö och sedan kompetensutveckla och coacha arbetslag och individer mot 
målet kräver kontinuitet vilket har funnits på enheterna under läsåret.

Förskolorna och skolorna är i olika utvecklingsfaser mot en verksamhet som riktas mot de 
nationella målen. Verksamheterna förändras ständigt beroende på nuvarande barns behov 
och utmaningar, vårdnadshavarnas utbildningsnivå och förståelse för verksamheten och 
personalens kompetens och engagemang. Detta gör att det kan behövas ett stort spektrum 
av åtgärder även om förskolorna/skolorna på ytan ser ut att ha samma utmaningar - låga 
elevresultat. Det ställer krav på ett anpassat ledarskap. Att leda sin verksamhet under 
förändring och skapa goda förutsättningar för sin personal är delar som flera rektorer berör 
under dialogerna. Att skapa självständiga arbetslag/medarbetare som tar kloka beslut och 
hittar lösningar nära de barn som berörs utifrån barnens behov och samtidigt känner till 
och följer styrdokumenten och agerar medmänskligt gör att vi lyfter tilltron till 
verksamheterna och kan leva upp till det goda bemötandet och skapa trygghet för 
barn/elever och vårdnadshavare. I de arbetslag som utvecklat detta är 
personalomsättningen lägre, vilket är viktigt utifrån rekryteringsläget.

När rektor ser till att förskolornas och skolornas medarbetare analyserar sina resultat och är 
delaktiga i förslag till åtgärder stärker det möjligheterna för att åtgärderna ska få fäste och 
på djupet förändra/ förbättra verksamheten. Under det gångna året har rektor i större 
utsträckning haft inflytande över vad till exempel statsbidrag ska användas till på just den 
förskolan eller skolan och de gemensamma åtgärderna på bredd har minskats. Det ger 
medarbetarna ett större engagemang och utvecklingsbenägenhet.

Det betyder att det idag finns en rad utvecklingsarbeten på de olika enheterna. Under året 
har förskolorna bland annat arbetat med utepedagogik, undervisning i den fria leken – 
lärande lek, undervisning i närmiljön, Naturvetenskap i praktiken, IKT i vardagen 
(programmering, QR-koder, dokumentation av lärandet) hållbar utveckling, flerspråkighet, 
de globala målen och studie- och yrkesval. Inom dessa områden har barnen utvecklat sin 
kreativitet, sociala förmågor samt språket och sitt matematiskt tänkande.

På några av skolorna gjordes satsningar på språkutveckling genom Skolverkets Läsklart för 
de yngre åldrarna på ett par skolor. På en skola arbetas aktivt med meningsfulla raster, 
närvarande vuxna genom värdegrundsarbetet.

Arbete med IBIS-programmet (Inkluderande Beteendestöd I Skolan)påbörjades på två 
enheter, vilket utgörs av en anpassad variant av det amerikanska programmet SW-PBIS 
(School-Wide Positive Behavioral Intervention and Support) och dess norska variant PALS 
(Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling). Syftet med programmet är att 
erbjuda skolpersonal ett evidensbaserat program för att öka trygghet, arbetsro och 
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inkludering samt förbättra elevernas skolprestationer. Grundprincipen i IBIS är att ersätta 
ett reaktivt förhållningssätt med proaktiva strategier, med fokus på trygghet, struktur och 
lärande. Enklare uttryckt kan man säga att skolan genom relationsskapande arbete, 
tydlighet, struktur, rutiner, förutsägbarhet och regler får möjlighet att skapa en arbetsmiljö 
för sig själva och eleverna där fokus ligger på att ligga steget före istället för steget efter. En 
skola har förstärkt sitt Elevhälsoteam för att utveckla arbetet kring särskilt stöd. Alla 
angelägna satsningar på just den förskolan eller skolan.

En annan del som kontinuerligt följs upp i kvalitetsdialoger är skolresultaten.

Från läsåret 2018/2019 stiger meritvärdena i åk 6 varje läsår, pojkarna har lägre meritpoäng 
än flickorna. 2018/2019 sattes dubbelt så många F som A, året efter ungefär lika många 
och i år 20 fler A än F. Det bör även noteras att det vt19 var 20,8% av eleverna som ej var 
godkända i ma, vt20 19,8% och vt21 10,6%. Engelskan ligger på ungefär samma nivå under 
åren och svenska syns en tydlig förbättring. 94 % av betygen som satts är E eller högre 
2021.

2021 är siffran för behörighet till yrkesprogrammen i gymnasiet 77, 3 % vilket är en ökning 
från 64% 2018. Det är 10 elever på Kastanjeskolan åk 9 som har högre än 300 meritpoäng 
(av 340 max) samtliga är flickor. Pojkarna ligger en bit under flickornas meritpoäng och 
detta är något som uppmärksammats på skolorna. Pojkarna har fler F och streck 
procentuellt i samtliga ämnen.

Hur arbetar vi för att uppnå visionen?
Genom att vidta anpassade åtgärder på de olika enheterna vilka innebär att barn och elever 
lyckas i större utsträckning med sina studier bidrar Barn och utbildning till visionen 
gällande hållbar tillväxt. Ett levande studie-och yrkesvalsarbete lägger grund till goda 
framtidsval för våra barn och elever.

Flera skolor har en önskan om att arbeta mer entreprenöriellt men detta har till viss del 
försvårats av Covid- 19. Satsningen på en skola gällande "I Ur och Skur" med tydligt 
uteverksamhet är ett exempel på skolans hållbarhetstänk.

Skolan har ett uppdrag enligt styrdokumenten där det i de flesta ämnen finns ett 
hållbarhetsperspektiv. Flera av förskolorna och skolorna har utvecklat en verksamhetsidé 
där till exempel egna odlingar ingår och barn och elever kan följa odlingsåret och skapa 
engagemang för hållbarhetsfrågor.

Hur arbetar vi för att uppnå livskvalitetsprogrammets intentioner?
Barn och utbildning arbetar för att främja innovation och utveckling genom att ta tillvara 
professionens och barn/elevers tankar om utveckling. Genom ett förhållningssätt som 
innebär att det ska vara möjligt att prova nya idéer och om dessa faller väl ut, sprida dem 
eller berätta om lärdomar man tar med sig.

Barn-och elevhälsan har ett särskilt fokus på barns hälsa och er aktiva i skolornas arbete 
både med fysisk och psykisk hälsa. Genom att utveckla lärmiljön så att den passar fler 
elever främjas både skolresultat och mående.
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Intern kontroll
Familjenämnden upprättade efter genomförd riskanalys en intern kontrollplan för 
nämndens verksamheter efter befintliga rutiner. Barn och utbildning har genomfört sin 
granskning enligt plan, det vill säga granskat skolornas metoder för att främja elevnärvaro.

I nuläget finns olika närvarorutiner på skolorna. Samtliga skolor registrerar frånvaron i 
Infomentor (lärplattformen) men uppföljningen skiljer sig åt, samtliga följer dock upp 
närvaron och gemensam insatstrappa finns. Införandet av Nytorpsmodellen, på sikt på 
samtliga skolor, är en insats för att i högre grad arbeta evidensbaserat med kartläggning och 
åtgärder.

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

Kommentar:
Målet bedöms bli uppfyllt. 82% av ungdomarna i KAA är i sysselsättning eller studier 
under första halvåret. Behörigheten till gymnasiet är 77,3%. Antalet personal som ger 
positiva omdömen gällande arbetet med lärmiljöer på förskolan ökar. 87,5% av eleverna är 
nöjda med sin prao i åk 8.

God lärmiljö skapas för att möta individuella behov.

Kommentar:
Det finns en positiv trend i åk 6  gällande meritvärden. Även gymnasiebehörigheten ökar.

Delaktighet och egenmakt 
Delaktigheten för kommuninvånarna i nämndens verksamheter ökar.

Kommentar:
Målet bedöms bli uppfyllt. Brukarenkäter har gjorts inom delar av 
verksamheten.  Fältassistenterna har utifrån ungdomarnas behov skapat en digital 
mötesplattform. Utökat antalet sommarlovsaktiviteter

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

Kommentar:
Målet bedöms bli delvis uppfyllt. 25 personer har haft extratjänst under första halvåret. 
Antalet unga kvinnor med ekonomiskt bistånd har minskat. Arbetsmarknadsdag har ej 
kunnat genomföras på grund av Covid-19.

Trygghet och hälsa
Kommuninvånare ges ökade möjligheter till sociala sammanhang.

Kommentar:
Målet bedöms bli uppfyllt. Projektet Coaching mot arbetsmarknad har involverat 30 
kommuninvånare och det bedrivs tillsammans med Österlens folkhögskola. Ny insats 
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för långtidssjukskrivna invånare som har ekonomiskt bistånd på Grön Arena planeras 
under hösten för att motverka social isolering.

Kommuninvånare upplever sig trygga och känner tillit till verksamheterna.

Kommentar:
Målet bedöms bli uppfyllt. Enkäter och uppföljningar planeras under hösten. Barn- och 
utbildnings delar av hemsidan kommer att uppdateras under hösten.

Ekonomi
Nettokostnader (tkr) Utfall 

jan-
aug 

2020

Utfall 
jan-
aug 
2021

Budget 
jan-dec 

2021

Prognos 
jan-dec 

2021

Budget-
avvikelse

Intäkter 130 
057

139 
890

192 267 194 350 2 083

Kostnader -395 
415

-409 
280

-606 
320

-606 903 -583

Summa nettokostnader -265 
358

-269 
390

-414 
053

-412 553 1 500

Investeringar (tkr) Utfall 
jan-
aug 

2020

Utfall 
jan-aug 

2021

Budget 
jan-dec 

2021

Prognos 
jan-dec 

2021

Budget-
avvikelse

IKT plan -1 542 -1 286 -1 500 -1 500 0

Inventarieutbyten -447 -707 -1 500 -1 500 0

Summa investeringar -1 989 -1 993 -3 000 -3 000 0

Familjenämnden prognostiserar ett överskott på 1,5 mnkr vid årets slut. Överskottet kan 
hänföras till gymnasiet. Gymnasiets överskott beror framförallt på att det finns färre elever 
än budgeterat.

Individ- och familjeomsorg
Nettokostnader i detalj, individ- och 
familjeomsorg (tkr)

Utfall 
jan-
aug 

2020

Utfall 
jan-
aug 
2021

Budget 
jan-dec 

2021

Prognos 
jan-dec 

2021

Budget-
avvikelse

Ledning och politik -3 308 -3 282 -5 478 -5 478 0

Barn och unga -22 974 -17 798 -30 573 -30 373 200

Arbete och försörjning -11 429 -11 700 -18 083 -18 083 0
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Arbetsmarknadsenheten -1 118 -2 133 -2 524 -2 524 0

Kommunal vuxenutbildning -4 675 -4 933 -6 340 -6 540 -200

Summa nettokostnader -43 504 -39 846 -62 998 -62 998 0

Individ och familj prognosisterar ett 0-resultat vid årets slut. Kommunala 
vuxenutbildningen förväntas gå med ett litet underskott på grund av större volymer. Den 
kommunala vuxenutbildningen har ökat med ca 35% (ca 80 elever) jämfört med budget. 
Den största ökningen är svenska för invandrare (SFI). Yrkesutbildningar står för cirka 10% 
av kostnaderna.

Försörjningsstöd följer budget och kostnaderna har sjunkit jämfört med samma period 
2020. Enheten för barn och unga har ett litet överskott på grund av mindre kostnader för 
placeringar.

I resultatet för perioden ingår statsbidrag från migrationsverket som brukar tilldelas internt 
från balansräkningen. Förra året (2020) tilldelades ca 4,0 mnkr och det kommer att vara i 
stort det samma i år.

Barn och utbildning
Nettokostnader i detalj, barn och 
utbildning (tkr)

Utfall 
jan-
aug 

2020

Utfall 
jan-
aug 
2021

Budget 
jan-dec 

2021

Prognos 
jan-dec 

2021

Budget-
avvikelse

Ledning och politik -9 424 -9 927 -15 041 -15 041 0

Gymnasiet -50 571 -49 066 -79 168 -77 168 2 000

Skolpeng/barnpeng -125 
344

-131 
875

-197 
660

-197 060 600

Barn och utbildning 1-16 år -36 514 -38 678 -59 186 -60 286 -1 100

Summa nettokostnader -221 
853

-229 
544

-351 
055

-349 555 1 500

Barn och utbildning prognostiserar ett överskott på 1,5 mnkr vid årets slut.

Gymnasiets överskott beror dels på lägre kostnader för skolkort och 
gymnasiesärskoleskjutsar dels på att det finns färre elever än budgeterat. Gymnasiet har 
inga kostnader för skolkort under sommaren. Kostnaderna för gymnasiet kommer 
sannolikt att minska under hösten på grund av färre antal elever än budgeterat men det är 
för tidigt att säga. Det är svårt att gissa hur stora kostnaderna är under juli och augusti 
eftersom pengarna betalas ut i efterskott för dessa två månader.

Överskottet under skolpeng/barnpeng beror på att fler barn och elever från andra 
kommuner än budgeterat valt att gå i Tomelilla kommuns skolor och förskolor vilket har 
lett till högre intäkter än budgeterat men även på att det finns generellt färre barn och 
elever än budgeterat. Under sommaren är det alltid färre barn både i förskola och 
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fritidshem. Färre barn och elever än budgeterat leder till att kostnaderna för skolpeng 
minskar genom att skolpeng betalas ut för lägre antal barn och elever än förväntat.

Underskottet inom skola beror på att några skolor har och kommer att ha svårt att hålla 
budget. Förskolan kommer att hålla budget. Man ska också ha i åtanke att de övriga 
kostnaderna är allmänt lägre under sommarmånaderna.

Framtid

Individ- och familjeomsorg
Under hösten 2021 kommer en omorganisation äga rum. Öppenvård barn och familj slås 
samman med Öppenvård och myndighet Vuxna, och det tillsätts en ny enhetschef till 
denna verksamhet.

Under hösten kommer försörjningsstöd fortsätta utveckla den digitala ansökan. I dagsläget 
kan individer som ansöker om försörjningsstöd löpande söka digitalt. Implementering av 
digital ansökan vid nyansökan, dvs första kontakten, kommer ske under senhöst 2021. 
Inom försörjningsstöd ser vi en ökande målgrupp bestående av sjukskrivna, och kommer 
därför framåt att fokusera på att hitta insatser för att de ska närma sig arbetsmarknaden och 
självförsörjning.

På Arbetsmarknadsenheten ska en tjänst som tidigare varit tillsatt av en 
arbetsmarknadscoach göras om till en tjänst som matchar kravprofil motsvarande studie 
och yrkesvägledare. Antalet vuxenstuderande har ökat och medfört en hög arbetsbelastning 
och framåt vill verksamheten arbeta mer aktivt med KAA-ungdomarna.

I nuläget sker det ständiga förändringar i Arbetsförmedlingens uppdrag. 
Arbetsmarknadsenheten måste därför fokusera på att hitta metoder i arbetssättet som 
matchar de förändringar som sker hos Arbetsförmedlingen.

Barn och unga ska arbeta med att färdigställa processer och rutiner i 
kvalitetsledningssystemet.

Barn och utbildning
Barn- och utbildning kommer att under läsåret 21/22 arbeta för att medarbetarna och 
eleverna ska varit mer delaktiga i kvalitetsprocessen. Där utöver även vara mer transparanta 
för att skapa en förståelse för sambandet mellan professionens kunskap och uttryckta 
behov och de mål som tas politiskt.

Att hitta en struktur för kollegialt lärande över enhetsgränserna riktat mot beprövad 
erfarenhet, forskning och vetenskap är en del i utvecklingsarbetet. Även att i större 
utsträckning samarbeta med högskolor och universitet genom praktiknära forskning är ett 
mål.

Att förenkla medborgarnas kontakter med Barn- och utbildning genom utveckling av 
information och välfungerande E-tjänster finns det också ett behov av.
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Familjenämndens individ- och familjeutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
6 september 2021

Justerandes sign

Fnifu § 139 Dnr FN 2019/8

Delegeringsregler för familjenämnden 
2019-2022

Familjenämndens individ- och familjeutskotts 
beslut
Familjenämndens individ- och familjeutskott beslutar föreslå familjenämnden att anta 
verksamhetens förslag till nya delegeringsregler för familjenämnden avseende 
socialtjänsten.

Ärendebeskrivning
Delegeringsregler för familjenämnden antogs 8 januari 2019, Fn § 8/2019, 
handlingsid: Fn 2019.3902.

Verksamheten för individ och familj har från och med 2021-09-01 en ny organisation 
vilket innebär att tjänsten som 1:e socialsekreterare tas bort och istället förstärks 
verksamheten med ytterligare en enhetschef. Omorganisationen påverkar 
delegationsordningen då familjenämnden i vissa ärende delegerat direkt till 1:e 
socialsekreterare. 

Punkterna 4.15, 4.19, 6.17, 6.18, 8.5 och 8.7 läggs till socialsekreterare att besluta om.

Punkterna 3.3, 3.10, 3.15, 4.3, 4.5, 4.20, 4.21, 6.6, 8.21 och 17.5 läggs till enhetschef 
att besluta om.

Punkterna 1.2, 1.3 och 2.1 kommunchef ändras till kommundirektör

Punkten 4.12 hans ändras till underåriges

Ekonomiska konsekvenser
Inte tillämpligt.

Barnperspektivet
Inte tillämpligt.

Miljöperspektivet
Inte tillämpligt.
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Familjenämndens individ- och familjeutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
6 september 2021

Justerandes sign

§ 139 forts.

Uppföljning
Vid varje mandatperiod eller vid behov.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämndens individ- och familjeutskott beslutar föreslå familjenämnden att anta 
verksamhetens förslag till nya delegeringsregler för familjenämnden avseende 
socialtjänsten.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, socialchef Camilla Andersson, handlingsid: Fn 2021.2987.

Delegeringsregler för Familjenämnden Mandatperioden 2019-2022 – reviderad, 
handlingsid: Fn 2021.2993.

_________

Beslutet skickas till:

Familjenämnden

Socialchef Camilla Andersson

Nämndsekreterare Johanna Kandell/KFS
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Familjenämndens utbildningsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
9 september 2021

Justerandes sign

Fnuu § 37 Dnr FN 2019/8

Delegeringsregler för familjenämnden 
2019-2022

Familjenämndens utbildningsutskotts beslut
Familjenämndens utbildningsutskott beslutar föreslå familjenämnden att anta 
verksamhetens förslag till nya delegeringsregler för familjenämnden avseende 
utbildningsverksamheten.

Ärendebeskrivning
Delegeringsreglerna för Barn- och utbildningsverksamheten revideras för att bättre 
följa nuvarande organisation och riktlinjer. En tidigare revidering gjordes i samband 
med Skolinspektionens granskning, föreslagna ändringar är av mer redaktionell 
karaktär.

Utöver ovan nämnd revidering så ändras även punkterna 1.2, 1.3 och 2.1 
kommunchef ändras till kommundirektör och punkten 4.12 hans ändras till 
underåriges.

Ekonomiska konsekvenser
Inte tillämpligt.

Barnperspektivet
Inte tillämpligt.

Miljöperspektivet
Inte tillämpligt.

Uppföljning
Vid behov eller vid start av mandatperiod.
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Familjenämndens utbildningsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
9 september 2021

Justerandes sign

§ 37 forts.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämndens utbildningsutskott beslutar föreslå familjenämnden att anta 
verksamhetens förslag till nya delegeringsregler för familjenämnden avseende 
utbildningsverksamheten.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, biträdande skolchef Ulrika Ahrlin, handlingsid: Fn 2021.3012.

Delegeringsregler för Familjenämnden Mandatperioden 2019-2022 – reviderad, 
handlingsid: Fn 2021.2993.

_________

Beslutet skickas till:

Familjenämnden

Skolchef Johan Holmqvist

Socialchef Camilla Andersson
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TOMELILLA KOMMUN
KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

Nr C 19:6
 

FN § 4/2019, § 84/2019, § 108/2019 Dnr FN 2019/8

Delegeringsregler för familjenämnden

Antagen av familjenämnden 8 januari 2019, FN § 4/2019.
Gäller från den 9 januari 2019.

Dokumentansvarig politisk instans: Familjenämnden
Dokumentansvarig tjänsteman: Skolchef samt socialchef

Uppföljning: vid byte av mandatperiod eller oftare vid behov.
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Allmänna riktlinjer för delegeringsbeslut

För att den löpande verksamheten ska fungera smidigt och effektivt fattas merparten av besluten ”på delegering”, som regel av anställd 
personal. Frågor om ansvar och delegering regleras i Kommunallagen - KL (SFS 2017:725). Följande text ger en sammanfattning av syftet 
med, och riktlinjer för, den delegerade beslutanderätten.

Begreppet delegering ska i detta fall noga skiljas från delegeringsbegreppet inom hälso- och sjukvården, där det avser en på yrkeskompetens 
och legitimation grundad delegeringsrätt beträffande medicinska arbetsuppgifter. Där gäller särskilda regler och författningar.
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1 ALLMÄNT

VERKSAMHETSANSVAR

Enligt 6 kap 6 § KL ska nämnderna, var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska också se till att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredsställande sätt.

DELEGERING

Enligt 6 kap 37 § KL får en nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på 
nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Familjenämnden har delegerat beslutanderätten för vissa ärenden till sina 
utskott. En mångfald av ärenden har delegerats till anställda. Vem som är delegat framgår av delegeringsförteckningen.

Det är alltså familjenämnden som bestämmer om vem, eller vilka, som ska fatta beslut på styrelsens/nämndens vägnar, och om vilka slags 
ärenden. Den som fattar beslut enligt delegering, d.v.s. på uppdrag av styrelsen/nämnden, gör det alltså som representant för 
styrelsen/nämnden. Som ”delegat” har man så väl rättighet som skyldighet att besluta i de ärenden som avses. Delegeringsrätten är knuten 
till den tjänst eller funktion som man innehar. Med stöd av 7 kap 6 § KL får förvaltningschef dock, om nämnden inte uttryckligen angett 
annat, rätten att vidaredelegera sin beslutanderätt. Även verksamhetschef och enhetschef har, om nämnden inte uttryckligen angett annat, 
rätt att vidaredelegera sin beslutanderätt. Alla beslut som fattas på delegation ska vara inom de av kommunfullmäktige antagna 
budgetramarna.

Om delegaten finner att ett ärende avviker från det normala bör delegaten överlämna ärendet med beslutsförslag till familjenämnden. Ett 
beslut som är fattat på delegering kan inte ändras av en överordnad chef eller av styrelsen/nämnden. Däremot kan familjenämnden dra in 
delegeringsrätten, om man är missnöjd med det sätt på vilket den utövas. Nämnden kan också besluta i ärende innan beslut har fattats på 
delegation.
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BESVÄR ÖVER BESLUT FATTADE AV DELEGAT

Nämnd eller överordnad chef är ingen besvärsinstans. Om ett beslut som är fattat på delegering överklagas (under förutsättning att det 
finns besvärsrätt), är det delegaten som ska ta ställning till om beslutet ska omprövas eller inte. (Överläggning med närmaste överordnade 
är dock lämpligt innan beslut fattas.) Vid besvär över ett beslut ska besvärsskrivelsen som regel lämnas till den myndighet (i detta fall 
representerar delegaten myndigheten) som fattat beslutet. Myndigheten avgör då om omprövning ska ske. Om omprövningen innebär att 
den klagandes önskemål bifalles helt, skickas ärendet inte vidare till besvärsinstansen (oftast förvaltningsrätten). Om ärendet endast delvis 
omprövas till den klagandes fördel, eller inte omprövas alls, ska besvärsskrivelsen skickas till besvärsinstansen tillsammans med ett yttrande 
från delegaten om skälen till detta. Yttrandet utformas av delegaten själv, efter samråd med sin närmaste överordnade.

VAD FÅR INTE DELEGERAS?

I kommunallagen finns också regler om delegeringsförbud (6 kap 38 §). I följande slags ärenden får beslutanderätten inte delegeras:

• Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet.
• Framställningar eller yttranden till fullmäktige.
• Yttranden med anledning av att beslut av nämnden i sin helhet, eller fullmäktige, har överklagats.
• Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
• Vissa ärenden som anges i vissa föreskrifter (t ex lag och författning)
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2. ANMÄLAN AV DELEGERINGSBESLUT

Beslut fattade med stöd av delegering ska anmälas per kalendermånad till familjenämnden.

Det åligger den som fattat beslutet att se till att en sammanställning av besluten eller kopia av beslutshandlingen kommer till 
familjenämndens kännedom. I många fall kan handlingen eller förteckningen sättas in i en pärm, som genom sekreterarens försorg ska 
finnas tillgänglig för ledamöterna i styrelsen. I andra fall ska listan eller handlingen utsändas med sammanträdeshandlingarna.
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3. ANDRA BESLUT

BESLUT AV VERKSTÄLLIGHETSKARAKTÄR

Gränsen mellan beslut efter delegering från nämnden och beslut, som närmast är en form av verkställighet, har betydelse för frågan om 
beslutet kan överklagas genom laglighetsprövning och om besluten måste anmälas till nämnden. Den gränsen kan inte dras med exakthet.

I regeringens proposition om ny kommunallag skrivs att med beslut avses varje ställningstagande där man väljer mellan olika alternativ och 
där vissa överväganden och bedömningar måste göras. Det framgår emellertid också att när det finns tydliga mål och riktlinjer kan 
ställningstaganden hänföras till verkställighet, även om de innefattar överväganden och bedömningar.
Praktiskt sett kan en mycket stor del av den kommunala verksamheten anses höra till området ren verkställighet, som inte är 
myndighetsutövning utan är löpande drift av verksamheten. I dessa frågor följer beslutanderätten oftast den anställning man innehar. Här 
behövs ingen uttrycklig delegering för att beslut ska kunna fattas. Dessa frågor är ofta reglerade i lagstiftning, avtal, attestregler och 
liknande. Hit hör t.ex. en mängd löpande beslut om inköp och beställningar i drifts- och investeringsbudget och de flesta löpande 
personalärenden.

ÄRENDEN I ÖVRIGT

Utöver delegeringsbeslut förekommer uppgifter, handlingar, domar, cirkulär, protokoll, korrespondens med mera där det är principiellt 
viktigt att styrelsens ledamöter tar del av informationen, eller informeras om att handlingen förekommer. Handlingen ska då anmälas under 
sammanträdespunkten ”Anmälningsärenden”.
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4. ADRESSAT FÖR DELEGERINGSBESLUT

Verksamhetschefens beslutanderätt begränsas till respektive verksamhetsområde.

Begreppet arbetsledning innefattar normalt nivåerna kommunchef, verksamhetschef och enhetschef. Beslutanderätten begränsas till 
respektive ansvarsområde.

Handläggares beslutanderätt begränsas till det normala ansvarsområdet enligt arbetsordning, befattningsbeskrivning eller på annat 
jämförbart sätt. Vid förfall för delegat (t.ex. vid semester, sjukdom eller jäv) gäller att beslutanderätten övertas av tillförordnad eller närmast 
överordnad. Vid förfall för ordförande övertas beslutanderätten av förste vice ordförande eller andre vice ordförande.

Vidaredelegering är tillåten för förvaltningschef (7 kap. 6 § KL). I Tomelilla kommuns organisation anses kommunchef, ekonomichef, och 
verksamhetschefer jämställda med förvaltningschef i kommunallagens mening.

Förutom delegerade ärenden som är angivna i delegeringsreglerna, får delegat även besluta i frågor som till art, vikt och omfattning är 
jämförbara med de ärenden som anges för delegaten, i den mån dessa inte delegerats till eller i övrigt åvilar annan.
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5 ÖVRIGT

Delegerad beslutanderätt ska normalt utnyttjas endast inom ramen för beviljade och tillgängliga anslag.

Beslutanderätt för externt rekryterade socialsekreterare, familjerättssekreterare och dödsbohandläggare inträder först efter 3 månaders 
tjänstgöring inom myndigheten. Undantag kan göras.
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6. FÖRKORTNINGAR

KL – Kommunallag (2017:725)

FL – Förvaltningslag (2017:900)

OSL – Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

FB – Föräldrabalk (1949:381)

SoL – Socialtjänstlag (2001:453)

SoF – Socialtjänstförordning (2001:937)

SOSFS – Socialstyrelsens författningssamling

LVM – Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall

LVU – Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

ÄktB- Äktenskapsbalk ((1987:230)

BrB – Brottsbalk (1962:700)

LUL – Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 

SL – Skollag (2010:800)

ÄB – Ärvdabalk (1958:637)
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. FIRMATECKNARE OCH UNDERTECKNINGSRÄTT

2. FÖRVALTNINGSÄRENDEN

3. SOCIALTJÄNST – EKONOMISKT BISTÅND

4. SOCIALTJÄNST – BARN OCH UNGA

5. SOCIALTJÄNST – VUXNA

6. SOCIALTJÄNST ÖVRIGT

7. LAG OM VÅRD AV MISSBRUKARE I VISSA FALL – LVM

8. LAG MED SÄRSKILDA BESTÄMMELSER OM VÅRD AV UNGA – LVU

9. FÖRÄLDRABALKEN OCH SOCIALTJÄNSLAGEN

10. YTTRANDEÄRENDEN

11. LEX SARAH (enligt gällande riktlinjer – SOSFS 2011:5) 

12. BARN OCH UTBILDNING – förskole, förskoleklass, grundskole- och grundsärskoleverksamhet

13. BARN OCH UTBILDNING – gymnasie- och gymnasiesärskoleverksamhet

14. BARN OCH UTBILDNING – övrigt

15. INDIVID OCH FAMILJ - vuxenutbildning

16. PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

17. ÖVRIGT

45
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1 FIRMATECKNARE OCH UNDERTECKNINGSRÄTT LAGRUM DELEGAT KOMMENTARER

1.1 Underteckna avtal, andra handlingar och 
skrivelser som beslutas av familjenämnden.

Socialchef
Skolchef

Inom sitt respektive 
verksamhetsområde

1.2 Underteckna avtal samt underteckna andra 
handlingar och skrivelser såsom Tomelilla 
kommuns firmatecknare.

Kommunstyrelsens 
ordförande eller 
kommundirektören var för 
sig.

1.3 Underteckna avtal samt underteckna andra 
handlingar och skrivelser i övrigt.
Delegeringen, som inte är reglerad i övrigt i 
dessa delegeringsregler, till verksamhetschef 
avser avtal m. m. till ett sammanlagt värde av 
högst 400 tkr och/eller högst 3 års löptid. För 
sammanlagt värde över 400 tkr och eller längre 
löptid än 3 år är kommunchefen delegat.

Kommundirektör
Socialchef
Skolchef

Inom sitt respektive 
verksamhetsområde

1.4 Rätt att attestera fakturor följer av 
attestförteckningen.
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2 FÖRVALTNINGSÄRENDEN LAGRUM DELEGAT KOMMENTARER

2.1 Besluta att avslå en begäran om att få ta del av 
allmän handling eller att lämna ut allmän 
handling med förbehåll.

Kommundirektör
Kanslichef
Kvalitetschef – i samråd med 
jurist
Skolchef

Inom sitt respektive 
verksamhetsområde.
Beslut att lämna ut 
begärd allmän 
handling (efter 
sekretessprövning 
om sådan behövs) 
får anses vara 
verkställighet och 
hanteras av 
handläggare.

2.2 Pröva om skrivelse med överklagande 
inkommit i rätt tid och avvisa för sent 
inkommit överklagande där beslut fattats av 
delegat.

45 § 1 st FL Delegaten i ursprungsbeslutet

2.3 Pröva om skrivelse med överklagande 
inkommit i rätt tid och avvisa för sent 
inkommit överklagande när beslut fattats av 
familjenämnden eller dess utskott.

45 § 1 st FL Socialchef
Skolchef

Inom sitt respektive 
verksamhetsområde

2.4 Beslut huruvida omprövning ska ske och 
omprövning av beslut.

39 § FL Delegaten i ursprungsbeslutet Beslut huruvida 
omprövning ska ske 
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och omprövning av 
beslut

2.5 Yttrande i ärenden där ursprungsbeslutet 
fattats av delegat.

Delegaten i ursprungsbeslutet

2.6 Överklagande och yrkande om inhibition när 
förvaltningsdomstol ändrat nämndens beslut 
och detta beslut ursprungligen är fattat av 
delegat, samt avgivande av yttrande i ärenden 
enligt SoL, LVU, LVM där ursprungsbeslutet 
fattats av delegat.

10 kap 1-2 §§ SoL 
5 kap 2 § KL 
6 kap 37 § och 38 § p 
3 KL 
41 § LVU 
44 § LVM

Socialchef
Skolchef

Inom sitt respektive 
verksamhetsområde

2.7 Överklagande och yrkande om inhibition när 
förvaltningsdomstol ändrat kommunens beslut 
och detta beslut ursprungligen är fattat av 
familjenämnden eller dess utskott, samt 
avgivande av yttrande i ärenden enligt SoL, 
LVU, LVM där ursprungsbeslutet fattats av 
familjenämndens eller dess utskott.

10 kap 1-2 §§ SoL 
6 kap 39 § KL

Det berörda utskottet
Nämndens ordförande När utskottets 

avgörande inte kan 
avvaktas.
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3 SOCIALTJÄNST – EKONOMISKT BISTÅND LAGRUM DELEGAT KOMMENTARER
3.1 Beslut om ekonomiskt bistånd enligt riksnorm 

och riktlinjer
4 kap 1,2 och 3 §§ SoL Socialsekreterare

3.2 För den som har fått försörjningsstöd under 
sex månader i följd ska 25 procent av 
inkomsterna av anställning inte beaktas vid 
bedömningen av rätten till bistånd 

4 kap 1 b § SoL Socialsekreterare

3.3 Beslut om ekonomiskt bistånd utöver 
riksnorm och riktlinjer max 25 procent av 
basbeloppet

4 kap 1 och 2§§ SoL Enhetschef

3.4 Beslut om ekonomiskt bistånd utöver 
riksnorm och riktlinjer max 50 procent av 
basbeloppet

4 kap 1 och 2§§ SoL Socialchef

3.5 Beslut om ekonomiskt bistånd utöver 
riksnorm och riktlinjer över 50 procent.

4 kap 1 och 2§§ SoL Individ- och familjeutskottet

3.6 Beslut om övrigt bistånd enligt riktlinjer. 4 kap 2 § SoL Enhetschef Ex boende genom 
2:a handsavtal

3.7 Beslut om övrigt bistånd utöver riktlinjer. 4 kap 2 § SoL Individ- och familjeutskottet

3.8 Anvisa till praktik eller annan 
kompetenshöjande verksamhet.

4 kap 4 § SoL Socialsekreterare

3.9 Vägra eller nedsätta försörjningsstöd. 4 kap 5 § SoL Socialsekreterare

3.10 Beslut om skyddat boende. 4 kap 1 § SoL Enhetschef
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3.11 Beslut att inleda utredning. 11 kap 1 § SoL Socialsekreterare

3.12 Beslut att avsluta utredning i övriga ärenden. 11 kap 1 § SoL Socialsekreterare

3.13 Beslut att återkräva ekonomiskt bistånd enligt 
4 kap 1 § SoL som utgått på felaktiga grunder.

9 kap 1 § SoL Enhetschef

3.14 Beslut att återkräva ekonomiskt bistånd enligt 
4 kap 1 § SoL.

9 kap 2 § SoL Enhetschef

3.15 Beslut om att underrätta Försäkringskassan 
om att kommunen ska uppbära ersättning 
enligt AFL.

17 kap. 1 § AFL, 
9 kap 2 § SoL

Enhetschef

3.16 Beslut om att föra talan om ersättning hos 
Förvaltningsrätt om återkrav enligt 9 kap SoL.

9 kap 3 § SoL Enhetschef 

3.17 Beslut om eftergift av ersättningsskyldighet 
enligt 9 kap SoL.

9 kap 4 § SoL Enhetschef

3.18 Beslut om bistånd till begravningskostnader 
enligt riktlinje

4 kap 2 § SoL Kommunvägledare

3.19 Beslut om bistånd till begravningskostnader 
utöver riktlinje

4 kap 2 § SoL Individ- och familjeutskottet
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4 SOCIALTJÄNST – BARN OCH UNGA LAGRUM DELEGAT KOMMENTARER
4.1 Beslut att förlänga tiden för 

förhandsbedömning vid anmälan rörande barn 
eller unga.

11 kap 1 a § SoL Enhetschef

4.2 Beslut att inleda utredning. 11 kap 1 och 2§§ SoL Socialsekreterare

4.3 Beslut att inte inleda utredning. 11 kap 1§ SoL Enhetschef

4.4 Beslut att avsluta utredning med insats. 11 kap 1 § SoL Enhetschef

4.5 Beslut att avsluta utredning utan insats. 11 kap 1 § SoL Enhetschef
4.6 Förlängning av utredningstid i ärenden, som 

rör barn.
11 kap1 och 2 §§ SoL Enhetschef

4.7 Uppföljning av barns situation efter utredning 
som avslutats med beslut utan insats.

11 kap 4 a-c §§ SoL Enhetschef

4.8 Beslut att psykiatrisk och psykologisk 
utredning eller behandling enligt hälso- och 
sjukvårdslagen får vidtas trots att endast en av 
de två vårdnadshavarna samtycker om det 
krävs med hänsyn till barnets bästa.

6 kap 13 a § FB Individ- och familjeutskottet

4.9 Beslut att behandling i öppna former inom 
socialtjänsten eller utseende av en 
kontaktperson eller kontaktfamilj enligt 3 kap 
6 § SoL får vidtas trots att endast en av de två 
vårdnadshavarna samtycker om det krävs med 
hänsyn till barnets bästa.

6 kap 13 a § FB Individ- och familjeutskottet
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4.10 Beslut om tillfällig placering i jourhem, hem 
för vård eller boende samt stödboende under 
utredningstid.

4 kap 1 § SoL Enhetschef

4.11 Beslut om vård i form av 
placering/omplacering i familjehem, hem för 
vård eller boende samt stödboende.

4 kap 1 § SoL Individ- och familjeutskottet

4.12 Medgivande att underårig tas emot för 
stadigvarande vård och fostran i enskilt hem 
som inte tillhör någon av underåriges föräldrar 
eller annan vårdnadshavare.

6 kap 6 § SoL Individ- och familjeutskottet

4.13 Övervägande om vård i annat hem än det egna 
fortfarande behövs.

6 kap 8 § SoL Individ- och familjeutskottet

4.14 Beslut om bistånd för tillfällig placering enligt 
4.12 då utskottets beslut inte kan avvaktas.

4 kap 1 § SoL Ordförande eller annan 
namngiven ledamot som 
nämnden förordnat att fatta 
beslut

4.15 Beslut om öppenvård i egen regi. 4 kap 1 § SoL Socialsekreterare

4.16 Beslut om att anlita extern öppenvård. 4 kap 1 § SoL Enhetschef

4.17 Beslut att avsluta biståndsinsats i form av 
öppenvård.

4 kap 1§ SoL Socialsekreterare

4.18 Beslut att avsluta biståndsinsats i form av 
öppenvård i barn- och ungdomsärende utan 
samtycke från vårdnadshavare

4 kap 1§ SoL Enhetschef

4.19 Beslut om ekonomiskt bistånd åt barn och 
ungdom vid placering

4 kap 1§ SoL Socialsekreterare
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4.20 Beslut om bistånd i form av 
kontaktperson/kontaktfamilj

4 kap 1 § SoL Enhetschef

4.21 Beslut om förordnande och entledigande av 
kontaktperson och kontaktfamilj

Enhetschef
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5 SOCIALTJÄNST – VUXNA LAGRUM DELEGAT KOMMENTARER
5.1 Beslut att inleda utredning 11 kap 1 § SoL Socialsekreterare

5.2 Beslut om öppenvård i egen regi 4 kap 1 § SoL Socialsekreterare

5.3 Beslut om vård i form av vård i hem för vård 
eller boende, stödboende eller i familjehem

4 kap 1 § SoL Individ- och familjeutskottet

5.4 Beslut att avsluta biståndsinsats 4 kap 1 § SoL Socialsekreterare

5.5 Beslut att avsluta biståndsinsats utan samtycke 
från den enskilde

4 kap 1 § SoL Enhetschef
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6 SOCIALTJÄNST - ÖVRIGT LAGRUM DELEGAT KOMMENTARER
6.1 Upprätta avtal mellan nämnden och 

familjehemmet för placerade barn och unga i 
samband med beslut om placering.

6 kap 6 b § SoL Familjehemssekreterare

6.2 Beslut om ersättning till familjehem, (arvode 
och omkostnadsersättning) enligt SKL:s 
riktlinjer (Sveriges Kommuner och Landsting)

Familjehemssekreterare

6.3 Beslut om ersättning till familjehem, (arvode 
och omkostnadsersättning) över SKL:s 
riktlinjer (Sveriges Kommuner och Landsting)

Individ- och familjeutskottet

6.4 Beslut om arvode och omkostnadsersättning 
till kontaktperson/kontaktfamilj enligt norm 
och SKL:s riktlinjer (Sveriges Kommuner och 
Landsting)

Enhetschef

6.5 Beslut om ersättning till särskilt förordnad 
vårdnadshavare

6 kap 11 § SoL Socialchef

6.6 Beslut om ersättning från föräldrar vars barn 
är under 18 år och får vård i ett annat hem än 
det egna

8 kap 1 § SoL, 
6 kap 2 § SoF

Enhetschef

6.7 Beslut om framställan till Försäkringskassan 
om ändring av betalningsmottagare för allmänt 
barnbidrag

4 § 3 st Lag om 
allmänt barnbidrag

Socialsekreterare

6.8 Beslut enligt studiestödsförordningen vid t ex 
familjehemsplacering eller placering i hem för 

kap 33 § 2 st 
Studiestöds-
förordningen

Socialsekreterare

55



21

vård eller boende, utbetalas till socialnämnd 
eller annan

(2000:655)

6.9 Beslut om ersättning för uppehälle (egen 
avgift) vid stöd- och hjälpinsatser av 
behandlingskaraktär när bistånd ges i form av 
plats i hem för vård eller boende eller i 
familjehem (vuxna).

8 kap 1 § SoL,
6 kap 1 § SoF

Socialsekreterare

6.10 Beslut om anmälan till Försäkringskassan om 
att nämnden ska uppbära sjukpenning för den 
som bereds vård i sådant hem för vård eller 
boende eller familjehem enligt SoL som ger 
vård och behandling åt missbrukare av alkohol 
eller narkotika.

3 kap 15 § AFL Socialsekreterare

6.11 Begäran om överflyttning av ärende till nämnd 
i annan kommun.

2 a kap 10 § SoL Enhetschef

6.12 Beslut i fråga om mottagande av ärende från 
annan kommun.

2 a kap 10§ SoL Socialchef

6.13 Ansöka hos IVO (Inspektionen för vård och 
omsorg) när överflyttnings- och 
mottagningskommunen inte är överens om 
överflyttning av ärende.

2 a kap 11 § SoL Socialchef

6.14 Avge yttrande till IVO (Inspektionen för vård 
och omsorg) i ärende om överflyttning.

2 a kap 11 § SoL Enhetschef

6.15 Beslut om anmälan till överförmyndaren om 
behov av god man/förvaltare enligt 
Föräldrabalken.

5 kap 3 § 1 p SoF Socialsekreterare
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6.16 Beslut om anmälan till överförmyndaren om 
att behov av god man/förvaltare inte längre 
behövs.

5 kap 3 § 2 p SoF Socialsekreterare

6.17 Beslut om anmälan till överförmyndaren när 
förhållanden talar för att en förälder inte 
kommer att förvalta sitt barns egendom på ett 
betryggande sätt.

5 kap 3 § 3 p SoF Socialsekreterare

6.18 Framställan till domstol om behov av 
målsägarbiträde för underårig.

5 kap 2 § SoF Socialsekreterare

6.19 Inlämna dödsboanmälan till Skatteverket. 20 kap 8 a § ÄB Kommunvägledare

6.20 Beslut om att ordna gravsättning. 5 kap 2 § 
begravningslagen

Kommunvägledare

6.21 Beslut att förvalta dödsbo i avvaktan på 
boutredningsman.

18 kap 2 § ÄB Kommunvägledare
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7 LAG OM VÅRD AV MISSBRUKARE I VISSA FALL 
– LVM

LAGRUM DELEGAT KOMMENTARER

7.1 Beslut om att inleda utredning då man fått 
kännedom om att det kan finnas skäl att 
bereda någon tvångsvård.

7 § LVM Socialsekreterare

7.2 Beslut om att utredning inte ska inledas eller 
att inledd utredning ska läggas ned.

7 § LVM Enhetschef

7.3 Beslut om ansökan om vård enligt LVM. 11 § LVM Individ- och familjeutskottet

7.4 Beslut om omedelbart omhändertagande. 13 § LVM Individ- och familjeutskottet

7.5 Beslut om omedelbart omhändertagande i 
avvaktan på arbetsutskottets sammanträde.

13 § LVM Nämndens ordförande eller 
namngiven ledamot som 
nämnden förordnat

7.6 Beslut om upphörande av omedelbart 
omhändertagande enligt 13 § LVM.

18 b § LVM Enhetschef

7.7 Ansökan om plats på LVM-hem eller sjukhus 
vid omedelbart omhändertagande.

19 § LVM Socialsekreterare

7.8 Ansökan om plats på LVM-hem eller sjukhus 
för verkställighet av Förvaltningsrättens beslut.

12 § LVM Socialsekreterare

7.9 Anordnande av vård utanför LVM-hem. 27 § LVM Enhetschef

7.10 Upprätta plan för vård. 28 § LVM Socialsekreterare

7.11 Beslut om ersättning från den enskilde till 
kommunen för missbruksvård i form av plats 

8 kap 1 § SoL, 
6 kap 1 § SoF

Enhetschef
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vid hem för vård eller boende eller i 
familjehem (vuxna).

7.12 Beslut om läkarundersökning samt att utse 
läkare.

9 § LVM Socialsekreterare

7.13 Beslut att begära biträde av polis för att 
genomföra beslutad läkarundersökning.

45 § 1 st 1 p. LVM Enhetschef
Under jourtid: Namngiven 
socialsekreterare vid Sociala 
jouren syd

7.14 Beslut att begära biträde av polis för att 
genomföra beslut om vård eller 
omhändertagande.

45 § 1 st. 2 p. LVM Enhetschef
Under jourtid: Namngiven 
socialsekreterare vid Sociala 
jouren syd

7.15 Yttrande till åklagarmyndighet vid 
åtalsprövning.

46 § LVM Enhetschef
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8 LAG MED SÄRSKILDA BESTÄMMELSER OM 
VÅRD AV UNGA – LVU

LAGRUM DELEGAT KOMMENTARER

8.1 Beslut om att hos Förvaltningsrätten ansöka 
om vård enligt LVU.

4 § LVU Individ- och familjeutskottet

8.2 Beslut om att hos Förvaltningsrätten ansöka 
om förlängning av utredningstiden.

8 § LVU Enhetschef

8.3 Beslut om omedelbart omhändertagande. 6 § LVU Individ- och familjeutskottet

8.4 Beslut om omedelbart omhändertagande där 
nämndens beslut inte kan avvaktas.

6 § 2 st LVU Nämndens ordförande eller 
namngiven ledamot som 
nämnden förordnat

8.5 Beslut om läkarundersökning, utse läkare samt 
plats för läkarundersökning.

32 § LVU Socialsekreterare

8.6 Beslut om begäran om biträde av polis för att 
bereda läkare tillträde till den unges hem eller 
för att inställa den unge till läkarundersökning.

43 § punkt 1 LVU Nämndens ordförande
Under jourtid: Namngiven 
socialsekreterare vid Sociala 
jouren syd 

8.7 Beslut om att begära polismyndighets biträde 
för att genomföra beslut om vård eller 
omhändertagande med stöd av LVU.

43 § punkt 2 LVU Socialsekreterare

8.8 Beslut om hur vården ska ordnas och var den 
unge ska vistas.

11 § 1 och 3 st LVU Individ- och familjeutskottet, 
nämndens ordförande eller 
namngiven ledamot som 
nämnden förordnat

8.9 Beslut om att den unge får vistas i sitt eget 
hem under vårdtiden.

11 § 2 och 3 st LVU Individ- och familjeutskottet, 
nämndens ordförande eller 

Enhetschef om ej 
kan avvakta 
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namngiven ledamot som 
nämnden förordnat
Enhetschef

utskottets beslut enl. 
11 § 3 st, annars 
endast utskott. 
Delegeringsförbud 
SoL 10 kap 4 §

8.10 Övervägande om vård enligt 2 § LVU 
fortfarande behövs.

13 § 1 st LVU Individ- och familjeutskottet

8.11 Omprövning om fortsatt vård enligt 3 § LVU. 13 § 2 st LVU Individ- och familjeutskottet

8.12 Beslut om att vården ska upphöra - vård som 
beslutats av 2 § LVU skall upphöra senast när 
den unge fyller 18 år.

21 § 1 och 2 st LVU Individ- och familjeutskottet

8.13 Beslut om att vården ska upphöra - vård som 
beslutats av 3 § LVU skall upphöra senast när 
den unge fyller 21 år.

21 § 1 och 3 st LVU Individ- och familjeutskottet

8.14 Beslut om att omhändertagande enligt 6 § 
LVU ska upphöra.

9 och 21 §§ LVU Individ- och familjeutskottet, 
nämndens ordförande, eller 
namngiven ledamot som 
nämnden förordnat

8.15 Beslut att den unge skall hålla regelbunden 
kontakt med kvalificerad kontaktperson eller 
delta i behandling i öppna former inom 
socialtjänsten.

22 § 1 st LVU Individ- och familjeutskottet

8.16 Omprövning av beslut om förebyggande insats 
skall upphöra att gälla.

22 § 3 st LVU Individ- och familjeutskottet

8.17 Beslut att förebyggande insats enligt 22 § 1 st 
LVU skall upphöra att gälla.

22 § 3 st LVU Individ- och familjeutskottet
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8.18 Ansökan hos förvaltningsrätten om 
flyttningsförbud.

24 och 29 §§ LVU Individ- och familjeutskottet

8.19 Övervägande om flyttningsförbud fortfarande 
behövs.

26 § 1 st LVU Individ- och familjeutskottet

8.20 Beslut om att flyttningsförbud ska upphöra. 26 § 2 st LVU Individ- och familjeutskottet

8.21 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud. 27 § LVU Individ- och familjeutskottet, Deleg.förbud
SoL 10:4

8.22 Beslut om att ett tillfälligt flyttningsförbud ska 
upphöra.

30 § 2 st LVU Individ- och familjeutskottet, 
nämndens ordförande eller 
namngiven ledamot som 
nämnden förordnat

8.23 Beslut om att den unges umgänge med 
förälder eller vårdnadshavare efter beslut om 
flyttningsförbud eller tillfälligt 
flyttningsförbud.

31 § LVU Individ- och familjeutskottet

8.24 Beslut rörande den unges personliga 
förhållanden i den mån beslut ej är att hänföra 
till 11 § 1:a och 2:a st LVU (t.ex. kortare 
vistelse utom familjehem eller hem för vård 
eller boende).

11 § 4 st LVU Socialsekreterare

8.25 Beslut om umgängesbegränsning. 14 § 2 st punkt 1 LVU Enhetschef

8.26 Beslut om att den unges vistelseort inte ska 
röjas för förälder eller vårdnadshavare.

14 § 2 st punkt 2 LVU Enhetschef
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8.27 Övervägande om beslut av 
umgängesbegränsning eller hemlighållande av 
vistelseort enligt 14 § 2 st p 1 och 2 
fortfarande behövs.

14 § 3 st LVU Individ- och familjeutskottet

8.28 Beslut att ansöka om offentligt biträde hos 
Förvaltningsrätten.

3 § Lag (1996:1620) 
om offentligt biträde

Enhetschef
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9 FÖRÄLDRABALKEN OCH SOCIALTJÄNSTLAGEN LAGRUM DELEGAT KOMMENTARER
9.1 Utreda faderskap. 1 kap 3-7 §§ FB

2 kap 1, 4-6, 8-9 §§ FB
Familjerättssekreterare

9.2 Godkännande av faderskapsbekräftelse. 1 kap 4 § 1 st FB Handläggare

9.3 Godkännande av faderskapsbekräftelse – MF-
protokoll och enligt S-protokollsutredning.

1 kap 4, 8, 9 §§ FB Handläggare

9.4 Beslut om att inleda utredning om fastställelse 
av faderskap när dom eller bekräftelse finns 
och faderskapet ifrågasätts.

2 kap 1 § FB Familjerättssekreterare

9.5 Beslut att lägga ner/inte påbörja 
faderskapsutredning.

2 kap 7 § FB Individ- och familjeutskottet

9.6 Beslut om att återuppta nedlagd utredning. 2 kap 1 § FB Familjerättssekreterare

9.7 Beslut om att inleda utredning om någon 
annan man än den som är gift med barnets 
moder kan vara far till barnet.

2 kap 9 § 1 st FB Familjerättssekreterare

9.8 Beslut att väcka och föra talan i mål om 
faderskap.

3 kap 5 § 2 st samt 6 § 
2 st FB

Familjerättssekreterare

9.9 Beslut om blodundersökning m.m. samt beslut 
om ersättning för kostnader.

Lag om 
blodundersökning m 
m vid utredning om 
faderskap

Enhetschef

9.10 Lämnande av upplysningar till Tingsrätt i 
vårdnads- och umgängesmål.

6 kap 19 § FB Familjerättssekreterare
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9.11 Lämnande av upplysningar inför interimistiskt 
beslut i Tingsrätt beträffande vårdnad, boende 
eller umgänge.

6 kap 20 § FB Familjerättssekreterare

9.12 Beslut att godkänna föräldrars avtal om 
vårdnad, boende eller umgänge.

6 kap 6 §, 14 a § 2 st, 
15 a § 3 st FB

Familjerättssekreterare

9.13 Beslut att ej godkänna föräldrars avtal om 
vårdnad och umgänge.

6 kap 6 §, 14 a § 2 st, 
15 § FB

Enhetschef

9.14 Medgivande att ta emot barn för adoption. 6 kap 12 § SoL
6 kap 6 § SoL

Individ- och familjeutskottet

9.15 Återkallelse av medgivande till adoption. 6 kap 13 § SoL Individ- och familjeutskottet

9.16 Beslut om samtycke till att 
adoptionsförfarande får fortsätta.

6 kap 14 § SoL Enhetschef

9.17 Beslut om samtycke vägras till att 
adoptionsförfarande får fortsätta.

6 kap 14 § SoL Individ- och familjeutskottet

9.18 Godkänna avtal om att underhållsbidrag skall 
betalas för längre perioder än tre månader.

7 kap 7 § 2 st FB Individ- och familjeutskottet
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10 YTTRANDEÄRENDEN LAGRUM DELEGAT KOMMENTARER
10.1 Yttrande till Länsstyrelse eller domstol i 

körkortsärende.
39 § 3 st 
Körkortslagen

Socialsekreterare

10.2 Yttrande enligt namnlagen. 45-46 §§ Namnlagen Socialsekreterare

10.3 Yttrande till passmyndighet vid utfärdande av 
pass utan vårdnadshavarens medgivande.

3 § 2 st 
Passförordningen

Enhetschef

10.4 Upplysningar i vapenärenden. Vapenlagen Socialsekreterare

10.5 Yttrande om äktenskapsdispens. 15 kap 1 § ÄktB Enhetschef

10.6 Yttrande till allmän domstol brottmål. 31 kap 1 § 1 st BrB Enhetschef

10.7 Avge yttrande till åklagaren på begäran och om 
den unge är i behov av åtgärder med stöd av 
socialtjänstlagen ska dessa redovisas i ett 
ungdomskontrakt och i en vårdplan om det 
vidtas med stöd av LVU.

11 § LUL Socialsekreterare

10.8 Yttrande till allmän domstol då den som begått 
brott kan bli föremål för vård enligt LVM.

31 kap 2 § 1 st BrB Socialsekreterare

10.9 Yttrande till allmän domstol då det inte är 
aktuellt att den som begått brott kan bli 
föremål för vård enligt LVM.

31 kap 2 § BrB Socialsekreterare

10.10 Upplysningar och förslag om åtgärder till 
åklagarmyndighet, domstol eller 
frivårdsmyndighet.

6 § lag (1991:204) om 
särskild 

Enhetschef
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personutredning i 
brottmål

10.11 Begära utredning om brott avseende någon 
som inte fyllt 15 år.

31 § LuL Enhetschef

10.12 Yttrande över antagande av hemvärnsmän. 5 § 
hemvärnsförordningen 
(1997:146)

Individ- och familjeutskottet
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11 LEX SARAH 
(enligt gällande riktlinjer – SOSFS 2011:5)

LAGRUM DELEGAT KOMMENTARER

11.1 Mottaga, dokumentera och avhjälpa eller 
undanröja missförhållandet eller risken för ett 
missförhållande.

14 kap 6 § SoL Enhetschef

11.2 Beslut att utredning skall inledas eller inte. 14 kap 6 § SoL Socialchef

11.3 Anmälan till IVO om allvarligt missförhållande 
eller risk för allvarligt missförhållande enligt 
SoL.

14 kap 7 § SoL Socialchef

11.4 Ansvara för uppgifterna enligt SOSFS 2011:5 
om den som annars ansvarar för uppgiften 
själv berörs av innehållet i rapporten; jäv.

SOSFS 2011:5 
7 kap 1 §

Socialchef

68



34

12 BARN OCH UTBILDNING – förskole-, 
förskoleklass-, grundskole- och 
grundsärskoleverksamhet

LAGRUM
Skollagen (2010:800)

DELEGAT KOMMENTARER

Huvudmän och ansvarsfördelning 2 kap 

12.1 Befattningsutbildning för rektor. 12 § Skolchef
12.2 Anställa obehöriga längre än 6 månader – max 

1 år.
18, 19 §§ Rektor

12.3 Kompetensutveckling. 34 § Rektor

Åtgärder mot kränkande behandling  6 kap 

12.4 Skyldighet att förebygga samt upprätta plan 
mot kränkande behandling och diskriminering.

7, 8 §§ Rektor

12.5 Skyldighet att anmäla och utreda kränkande 
behandling.

10 § Rektor

Skolplikt och rätt till utbildning 7 kap

12.6 Mottagande till grundsärskolan. 5 § och 5b§ Enhetschef elevhälsan Medgivande från 
vårdnadshavare 
krävs om ej 
synnerliga skäl
Överklagas hos   
Skolväsendets 
överklagandenämnd

12.7 Beslut i fråga om uppskjuten skolplikt. 10 § 2 och 3 st Enhetschef elevhälsan Begäran av 
vårdnadshavare 
krävs
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Överklagas hos 
Skolväsendets 
överklagandenämnd

12.8 Beslut om tidigare skolstart. 11 § a 3st Enhetschef elevhälsan
12.9 Beslut i fråga om skolpliktens förlängning. 13 § 2 st Skolchef Överklagas hos 

Skolväsendets 
överklagandenämnd

12.10 Beslut i fråga om skolpliktens tidigare 
upphörande.

14 § 2 st Skolchef Överklagas hos 
Skolväsendets 
överklagandenämnd

12.11 Beslut i fråga om att slutföra skolgången enligt 
7 kap 15 §.

16 § Skolchef

Förskolan  8 kap

12.12 Mottagande från annan kommun. 13 § Rektor Yttrande skall 
inhämtas från 
hemkommunen, 
samverkansavtal 
finns med Skånes 
kommuner 

12.13 Beslut om skyndsam placering vid förskola pga 
särskilt stödbehov.

14 § 2 st Enhetschef elevhälsan

12.14 Beslut om tilläggsbelopp. 
 

23 § Enhetschef elevhälsan Överklagas hos allmän 
förvaltningsdomstol

Förskoleklassen 9 kap
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12.15 Mottagande från annan kommun. 13 § 1 st o 2 st Rektor Överklagas hos 
Skolväsendets 
överklagandenämnd. 
Yttrande skall 
inhämtas från 
hemkommun, 
samverkansavtal 
finns med Skånes 
kommuner.

12.16 Frångående av vårdnadshavares önskemål om 
placering vid viss skolenhet.

15 § Bitr skolchef Överklagas hos 
Skolväsendets 
överklagandenämnd. 

12.17 Beslut om tilläggsbelopp. 21 § Enhetschef elevhälsan Överklagas hos allmän 
förvaltningsdomstol.

Grundskolan 10 kap

12.18 Mottagande från annan kommun. 25-27 §§ Rektor Överklagas hos 
Skolväsendets 
överklagandenämnd. 
Yttrande från 
hemkommunen skall 
inhämtas, 
samverkansavtal 
finns med Skånes 
kommuner.

12.19 Beslut om placering vid annan skolenhet än 
den som vårdnadshavare önskar.

30 § Bitr skolchef
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12.20 Avslag i fråga om skolskjuts för elev i 
grundskolan, där beslut följer fastställda regler.

32 § 1 st o 2 st Skolskjutshandläggare Överklagas hos allmän 
förvaltningsdomstol

12.21 Avslag i fråga om skolskjuts för elev i 
grundskolan, där beslut innebär avsteg från 
fastställda regler.

32 § 1 st o 2 st Skolchef Överklagas hos allmän 
förvaltningsdomstol

12.22 Beslut om tilläggsbelopp. 39 § Enhetschef elevhälsan Överklagas hos allmän 
förvaltningsdomstol

Grundsärskolan 11 kap

12.23 Beslut om elev ska läsa ämnen eller 
ämnesområden.

8 § Rektor Samråd med 
enhetschef för 
elevhälsan

12.24 Överenskommelse med annan kommun. 24 § 2 st p 2 Skolchef
12.25 Beslut om mottagande av elev från annan 

kommun samt yttrande från hemkommunen 
vid mottagande till annan kommun.

25 och 26 §§ Skolchef

12.26 Avslag i fråga om skolskjuts som följer av 
fastställda regler.

31 § 1 o 2 st Skolskjutshandläggare Överklagas hos allmän 
förvaltningsdomstol

12.27 Beslut i fråga om skolskjuts där beslutet 
innebär avsteg från fastställda regler.

31 § 1 o 2 st Skolchef

12.28 Beslut om tilläggsbelopp. 38 § Enhetschef elevhälsan Överklagas hos allmän 
förvaltningsdomstol

Särskilda utbildningsformer 24 kap

12.29 Prövning om fullgörande av skolplikt på annat 
sätt.

25§ Familjenämndens 
utbildningsutskott

Överklagas hos allmän 
förvaltningsdomstol
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13 BARN OCH UTBILDNING – gymnasie- och 
gymnasiesärskoleverksamheten

LAGRUM DELEGAT KOMMENTARER

Allmänna bestämmelser om gymnasieskolan 15 kap

13.1 Teckna samverkansavtal med annan kommun 
om gymnasieutbildning.

30 § Skolchef

13.2 Beslut om inackorderingsstöd. 32§ Skolchef
Utbildning på nationella program i gymnasieskolan 16 kap

13.3 Yttrande över enskild elevs placering i annan 
gymnasieskola utanför samverkansområdet.

48 § Skolchef

13.4 Beslut om tilläggsbelopp. 54 § Enhetschef elevhälsan Överklagas hos allmän 
förvaltningsdomstol

Utbildningen på introduktionsprogram i gymnasieskolan 17 kap

13.5 Teckna samverkansavtal med annan kommun 
om introduktionsprogram.

16 § Skolchef

13.6 Beslut om tilläggsbelopp. 34 § Enhetschef elevhälsan Överklagas hos allmän 
förvaltningsdomstol

Allmänna bestämmelser om gymnasiesärskolan 18 kap

13.7 Beslut i fråga om en elev skall tillhöra 
målgruppen för gymnasiesärskolan eller inte.

5§ och 7§ Enhetschef elevhälsan Överklagas hos 
Skolväsendets 
överklagandenämnd

13.8 Teckna samverkansavtal med annan kommun 
om utbildning på gymnasiesärskola.

27§ Skolchef

13.9 Anordna skolskjuts. 30§ Skolskjutshandläggare
Utbildning på program i gymnasiesärskolan 19 kap

13.10 Hemkommunens bedömning om sökande till 
individuellt program har förutsättningar att 

29 § 3 st Enhetschef elevhälsan
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följa undervisningen på ett nationellt program 
(gymnasiesärskolans).

13.11 Yttrande från hemkommunen. 41 § Skolchef
13.12 Beslut om tilläggsbelopp. 47 § Enhetschef elevhälsan Överklagas hos allmän 

förvaltningsdomstol

14 BARN OCH UTBILDNING - övrigt LAGRUM DELEGAT KOMMENTARER
14.1 Beslut om nedsättning eller befrielse från 

avgift för plats i förskole- och 
fritidshemsverksamhet. 

Skolchef

15 INDIVID OCH FAMILJ - vuxenutbildning LAGRUM DELEGAT KOMMENTARER
15.1 Beslut om mottagande till kommunal 

vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna 
eller till utbildning i svenska för invandrare.

20 kap 13-14 §§ SL
21 kap 7 §, 3 st SL
22 kap 15 § SL

Socialchef Samverkansavtal 
finns med Ystads 
kommun som är 
huvudman och tar 
besluten

15.2 Beslut om upphörande av utbildning för elev i 
kommunal vuxenutbildning, särskild 
utbildning för vuxna eller utbildning i svenska 
för invandrare.

20 kap 9 §, 2 st SL
21 kap 9 §, 2 st SL
22 kap 16 §, 2 st SL

Socialchef Samverkansavtal 
finns med Ystads 
kommun som är 
huvudman och tar 
besluten

15.3 Beslut om att, efter upphörande, på nytt 
bereda kommunal vuxenutbildning, särskild 
utbildning för vuxna eller utbildning i svenska 
för invandrare.

20 kap 9 §, 3 st SL
21 kap 9 §, 3 st SL
22 kap 17 § SL

Socialchef Samverkansavtal 
finns med Ystads 
kommun som är 
huvudman och tar 
besluten
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15.4 Åtagande om interkommunal ersättning. 20 kap 21 §, 3 st SL Socialchef Samverkansavtal 
finns med Ystads 
kommun som är 
huvudman och tar 
besluten

15.5 Rätt till utbildning eller annan verksamhet på 
grund av EU-rätt mm.

29 kap 2 §, 2 st, p 3 SL Socialchef Samverkansavtal 
finns med Ystads 
kommun som är 
huvudman och tar 
besluten
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16 PERSONUPPGIFTSBEHANDLING LAGRUM DELEGAT KOMMENTARER
16.1 Ansvar för registerförteckning Kommunchef
16.2 Beslut om utlämnande av registerutdrag GDPR art 15 Socialchef

Skolchef
Inom respektive 
verksamhetsområde

16.3 Yttrande till förvaltningsdomstol i ärende 
gällande utlämnande av registerutdrag

Socialchef
Skolchef

Inom respektive 
verksamhetsområde

16.4 Beslut om överklagan i ärende gällande 
utlämnande av registerutdrag

Socialchef
Skolchef

Inom respektive 
verksamhetsområde

16.5 Beslut vid begäran om rättelse, radering eller 
blockering av personuppgifter

Socialchef
Skolchef

Inom respektive 
verksamhetsområde

16.6 Yttrande till förvaltningsdomstol i ärenden 
gällande rättelse, radering eller blockering av 
personuppgifter

Socialchef
Skolchef

Inom respektive 
verksamhetsområde

16.7 Beslut om överklagan i ärende gällande 
rättelse, radering eller blockering av 
personuppgifter

Socialchef
Skolchef

Inom respektive 
verksamhetsområde

16.8 Tecknande av personuppgiftsbiträdesavtal Delegaten med rätt att teckna 
huvudavtalet
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17 ÖVRIGT LAGRUM DELEGAT KOMMENTARER
17.1 Beslut att föra talan i ärenden eller mål vid 

allmän domstol eller förvaltningsdomstol.
10 kap 2 § SoL Socialchef

Skolchef
Inom respektive 
verksamhetsområde

17.2 Beslut att utse ombud att föra nämndens talan. 10 kap 2 § SoL Socialchef
Skolchef

Inom respektive 
verksamhetsområde

17.3 Beslut att avvisa ombud eller biträde. 9 § FL Socialchef
Skolchef

Inom respektive 
verksamhetsområde

17.4 Beslut att polisanmäla misstanke om brott mot 
den egna verksamheten (ekonomiskt bistånd, 
avgifter).

12 kap 10 § SoL
10 kap 2 § OSL
9 kap 1 § BrB

Socialchef
Skolchef

Inom respektive 
verksamhetsområde

17.5 Beslut om polisanmälan angående misstanke 
om vissa brott mot underårig.

12 kap 10 § SoL
10 kap 21 § OSL

Enhetschef

17.6 Beslut om att lämna ut personuppgifter till 
statliga myndigheter i forskningssyfte.

12 kap 6 § SoL Socialchef
Skolchef

Inom respektive 
verksamhetsområde

17.8 Beslut att lämna ut enskildes adress, 
telefonnummer och arbetsplats till annan 
myndighet.

6 kap 5 § OSL
10 kap 26 § OSL

Enhetschef

17.9 Utse befattningar och eller funktioner, samt 
ersättare för dessa, med rätt att besluts- och 
granskningsattestera.

Kommunchef
Ekonomichef
Socialchef
Skolchef

Inom respektive 
verksamhetsområde

17.10 Att ansöka om statsbidrag, EU-bidrag, 
regionbidrag eller motsvarande som inte 
innebär kommunal medfinansiering eller 
tillsättande av nya tjänster.

Socialchef
Skolchef

Inom respektive 
verksamhetsområde
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17.11 Beslut i brådskande ärenden där sammanträde 
inte kan avvaktas.

Ordförande Måste redovisas för 
nämnd

17.12 Avge yttrande till tillsynsmyndighet (ej JO) 
med anledning av tillsyn av nämndens 
verksamhet.

Socialchef
Skolchef

Inom respektive 
verksamhetsområde

17.13 Avge yttrande till Justitieombudsmannen (JO). Individ- och familjeutskottet
Utbildningsutskottet

Inom respektive 
verksamhetsområde

17.14 Vara arkivansvarig i enlighet med kommunens 
arkivreglemente.

Socialchef
Skolchef

Inom respektive 
verksamhetsområde
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Familjenämndens individ- och familjeutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
6 september 2021

Justerandes sign

Fnifu § 138 Dnr FN 2019/99

Riktlinjer för sociala bostadskontrakt - 
revidering

Familjenämndens individ- och familjeutskotts 
beslut
Familjenämndens individ- och familjeutskott beslutar att lämna revideringen av 
Riktlinjer för sociala bostadskontrakt till familjenämnden utan förslag till beslut.

Ärendebeskrivning
Familjenämnden antog 2019 Riktlinjer för sociala bostadskontrakt i Tomelilla 
kommun, Fn § 30/2020, handlingsid Fn 2020.776. Verksamheten har kartlagt 
processen för arbetet med sociala bostadskontrakt och då uppmärksammades 
behovet av revidering. 

De ändringar som gjorts är att skrivning gällande bistånd enligt 4 kap §2 SoL har 
tagits bort (Socialnämnden får ge bistånd utöver vad som följer av 1 § om det finns skäl för det.) 
Handläggarnas bedömning enligt 4 kap §1 SoL är tillräcklig då den innefattar att 
tillgodose den enskildes behov om det inte kan tillgodoses på annat sätt samt 
tillförsäkras en skälig levnadsnivå. 

Personer med missbruksproblem ingår inte i de prioriterade målgrupperna. Tomelilla 
kommun har ett intresse av att ha ett gott samarbete med fastighetsägarna för att 
tillförsäkra tillgång till kontrakt och det anses alltför riskabelt för relationen till dessa 
att personer med missbruksproblem flyttar in. Verksamheten arbetar med nykterhet, 
vilket är individens eget ansvar men med stöd/insatser från öppenvård och eventuellt 
behandling. Vid omprövning av bistånd har en punkt tillkommit i riktlinjen. Om 
andra personer folkbokför sig på adressen som inte står angivna i hyresavtalet så är 
det grund för omprövning av biståndsbeslutet.

Riktlinjen är uppdaterad med gällande regler för Österlenhems uthyrningspolicy. 

Förvaltningen får i uppdrag att förklara närmare varför personer med 
missbruksproblematik har prioriterats bort.

Ekonomiska konsekvenser
Sociala bostadskontrakt bidrar till merkostnader i form av uteblivna hyresbetalningar 
och i vissa fall flyttstädning och ersättning för återställande av lägenhet.  I dessa fall 
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Familjenämndens individ- och familjeutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
6 september 2021

Justerandes sign

§ 138 forts.

tas en avbetalningsplan fram för den enskilde att återbetala. Under hösten kommer 
verksamheten lämna över skulden till inkasso i de fall man inte följer planen.

Barnperspektivet
Arbetet ska följa bestämmelserna i 1 kap 2§ SoL om att särskilt beakta barnets bästa, 
samt 11 kap 10 § SoL om barnets rätt att komma till tals. Barnperspektivet innebär 
att arbetet ska göras med särskild beaktan av barnets situation, behov, intressen och 
åsikter. I det ingår att göra en bedömning av vilka konsekvenser ett visst beslut kan få 
för barnet. Detta innebär att värdera vilka följder olika beslut får för barnet, utan att 
för den sakens skull ta över föräldrarnas ansvar. Att vara förälder utgör i sig ingen 
rätt till bistånd i form av boende. Förälders förmåga att söka bostad på egen hand 
måste utgöra en del i prövningen. Vilka överväganden som gjorts, och hur dessa 
påverkar beslutet ska alltid dokumenteras.

Miljöperspektivet
Inte tillämpligt

Uppföljning
Vid varje mandatperiod eller vid behov.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämndens individ- och familjeutskott beslutar föreslå familjenämnden att 
godkänna revideringen av Riktlinjer för sociala bostadskontrakt.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, socialchef Camilla Andersson, handlingsid: Fn 2021.2986.

Riktlinjer sociala bostadskontrakt – revidering, handlingsid: Fn 2021.2990.

Förslag till beslut under sammanträdet
Anders Throbäck (S) yrkar att familjenämndens individ- och familjeutskott ska 
besluta att lämna revideringen av Riktlinjer för sociala bostadskontrakt till 
familjenämnden utan förslag till beslut.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordföranden att familjenämndens individ- och 
familjeutskott beslutar enligt Anders Throbäcks (S) yrkande.
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Familjenämndens individ- och familjeutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
6 september 2021

Justerandes sign

_________

§ 138 forts.

Beslutet skickas till:

Familjenämnden

Socialchef Camilla Andersson

Nämndsekreterare Johanna Kandell/KFS
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TOMELILLA KOMMUN
KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

Nr X XX:X
 

Fn § Dnr Fn 2019/99

Riktlinjer för sociala bostadskontrakt i Tomelilla kommun

Antagen av familjenämnden datum, Fn § (nummer).
Gäller från datum.

Dokumentansvarig politisk instans: Familjenämnden

Dokumentansvarig tjänsteman: Enhetschef

Uppföljning: En gång per mandatperiod eller oftare vid behov
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Inledning

Dokumentets syfte 

Riktlinjernas syfte är att vara en vägledning för handläggare samt ge information till 
medborgare som kommer i kontakt med familjenämnden eller vård- och 
omsorgsnämnden. Riktlinjerna innebär inte någon inskränkning i den enskildes rätt att få 
en individuell prövning av sin ansökan. 

Ett socialt hyreskontrakt är ett bistånd och kommunens boendelösning i särskilda fall 
för personer som av olika skäl inte blir godkända på den ordinarie bostadsmarknaden. 
En kommun har inte någon allmän lagstadgad skyldighet att ordna bostad åt alla 
invånare men det finns en skyldighet att tillförsäkra kommuninvånarna en skälig 
levnadsnivå.  

 
Det sociala hyreskontraktet som beviljas är antingen ett tidsbegränsat hyreskontrakt 
för en kommunalt ägd lägenhet, eller ett tidsbegränsat andrahandskontrakt där 
kommunen hyr lägenhet av ett privat fastighetsbolag. Det senare kontraktet har 
personen möjlighet att ta över om krav enligt fastighetsägaren är uppfyllda efter en 
period. Tomelilla kommun har ett helägt bostadsföretag, Österlenhem AB, där 
samarbetsavtalet gäller att kommunen kan åberopa 5 lägenheter per år. 

 
Biståndet är av långsiktig karaktär och förenat med särskilda villkor. Målet är att den 
enskilde ska kunna få ett eget fast boende. Ett boende med socialt hyreskontrakt ska 
inte förväxlas med stödboende, träningslägenhet, genomgångsboende eller annan 
särskilt anpassad bostad enligt LSS. 

Dokumentet gäller för
Vuxna personer som är 18 år och äldre som omfattas av socialtjänstlagen (2001:452) eller 
föreskrifter och nationella riktlinjer från Socialstyrelsen och som inte kan bli godkända 
som hyresgäster på den ordinarie bostadsmarknaden, eller som inte kan beviljas särskild 
boendeform enligt socialtjänstlagen eller lag (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade. Vidare ska den enskilde uppfylla samtliga kriterier nedan; 

1. Den enskilde har uttömt alla andra vägar till att själv ordna en egen bostad 
2. Vid ansökningstillfället har den enskilde varit folkbokförd i Tomelilla kommun i 

minst 18 månader 
3. Den enskilde saknar ekonomiska medel som kan användas för att köpa ett eget 

boende 
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4. Den enskilde bedöms utifrån socialtjänstens utredning, ha omfattande och 
allvarliga sociala problem, som utgör hinder för att bli godkänd hyresgäst på den 
ordinarie marknaden 

5. Den enskilde är motiverad att ta emot relevant stöd för att i förlängningen kunna 
bli godkänd som hyresgäst inom den ordinarie bostadsmarknaden

1.1 Tomelilla kommun utgångspunkter 
Beslutade insatser ska överensstämma med de mål och grundläggande värderingar 
som gäller för Tomelilla kommun. Tomelilla kommuns vision är öppenhet och 
mångfald. Kommunens organisation och processer ska genomsyras av förtroende och 
respekt för människors kunskap och egen förmåga - samt för deras vilja att ta ansvar. 

 
Oavsett lagstiftning gäller följande principer: 

- alla människors lika värde 
- integritet och självbestämmande 
- tillgänglighet 
- delaktighet 
- kontinuitet och helhetssyn 

2. Grundläggande bestämmelser 
2.1. Lagar 

2.1.1 Socialtjänstlagen (2001:453) 
Enligt socialtjänstlagen (SoL) har kommunen det yttersta ansvaret för att de som bor 
och vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Kommunens 
yttersta ansvar omfattar dock inte insatser som åligger annan huvudman (2 kap. 2 § 
SoL). 

 
Den som har behov av stöd och vård kan ansöka om detta i form av bistånd. 
Biståndet ska utformas så att det stärker den enskildes möjligheter att leva ett 
självständigt liv (4 kap. 1 § SoL). 

Om bedömningen är att den enskilde inte har rätt till bistånd till ett socialt 
hyreskontrakt enligt 4 kap. 1 § SoL, kan en prövning göras enligt 4 kap. 2 § Sol. Detta 
är ett stöd utöver vad som anses utgöra en skälig levnadsnivå. I dessa fall gäller vissa 
allmänna förutsättningar. Därutöver görs bedömningar utifrån prioriterade 
målgrupper, se nedan. 

2.1.2. Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
Enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen gäller sekretess inom 
socialtjänsten för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om inte uppgiften kan 
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lämnas ut utan att den enskilde eller någon närstående lider men. Om utredningen av 
socialt kontrakt genomförs av annan nämnd än familjenämnden ska den enskilde 
samtycka att dennes uppgifter lämnas till familjenämnden och övriga inblandade 
nämnder.

2.1.3. Delegationsordning 
Enligt 6 kap 33 § kommunallagen får en nämnd uppdra åt en anställd hos kommunen 
att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. 
Delegation för beslut inom ramen för utredning och insats regleras i familjenämndens 
delegeringsregler. 

2.1.4 Bosättningslagen Lag (2016:38) om mottagande av vissa 
nyanlända invandrare.

Migrationsverket anvisar årligen ett antal nyanlända som erhållit uppehållstillstånd. 
Detta ansvar verkställs genom sociala kontrakt via socialtjänsten. Dessa kontrakt skrivs 
på två år, och därefter görs en omprövning för att pröva rätten om fortsatt socialt 
bostadskontrakt. 

2.2 Barnperspektiv 
Barns bästa ska alltid beaktas enligt Socialtjänstlagen 1 §.  Socialtjänsten ska ha ett 
barnperspektiv i utredningen och i beslutsfattandet vilket innebär att noga analysera 
vilka följder ett beslut kan få för enskilda barn. En av de grundläggande principerna i 
FN:s barnkonvention, som Sverige förbundit sig att följa och som gäller som lag från 
den 1 januari 2020, är att barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.  Vid 
bedömning av sociala hyreskontrakt ska därför särskild hänsyn tas till barnets 
situation. 

 
Om minderåriga barn bor stadigvarande eller vistas tillfälligt hos förälder som 
ansöker om socialt kontrakt, ska utredaren särskilt uppmärksamma barnets situation 
och säkerställa att stöd erbjuds vid behov.  

Socialtjänstens medarbetare är, enligt socialtjänstlagen 14 kap. 1 §, skyldiga att genast 
anmäla till familjenämnden om de får kännedom om något som kan innebära att 
nämnden behöver ingripa till ett barns skydd. 

2.3 Intern samverkan 
Den enskilde som beviljas ett socialt hyreskontrakt kan ha kontakt med olika enheter 
inom Tomelilla kommun. Det ska därför finnas skriftliga interna överenskommelser 
och rutiner för att uppnå bästa möjliga stöd och service för den enskilde.  
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3. Prioriterade målgrupper

 Särskild hänsyn ska alltid tas till; 
 Barnfamiljers situation och prioriteringar ska göras till förmån för barnets bästa - 

äldres   situation 
 I övrigt ska bistånd till socialt hyreskontrakt främst beviljas till enskilda som 

tillhör nedanstående grupper, som socialtjänsten har ett särskilt ansvar för 
enligt 5 kap. SoL. 

 Personer utsatta för våld i nära relation 
 Unga och unga vuxna i behov av fortsatt stöd efter avslutad placering i 

familjehem eller hem för vård eller boende (familjenämnden har 
eftervårdsansvar)  

 Personer med missbruksproblem 
 Personer med allvarliga psykiska och/eller fysiska problem 

4. Handläggning 

All dokumentation och handläggning ska utgå från gällande lagstiftning. Vid 
handläggning ska stor vikt läggas vid personens rätt till delaktighet, inflytande och 
självbestämmande. All dokumentation ska följa föreskriften om handläggning och 
dokumentation. Dokumentationen ska innehålla beslut och åtgärder som vidtas i 
ärendet samt faktiska omständigheter och händelser av betydelse. Regler om 
dokumentation inom socialtjänsten finns i SoL och i Socialstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd, SOSFS 2014:5. Även handläggning och insatser som beviljas med stöd 
av 4 kap. 2 § SoL omfattas av dokumentationsplikten enligt lag och föreskrifter.   

 
Den enskilde kan ansöka, muntligen eller skriftligen, till den nämnd som personen 
har kontakt med. Den enskilde kan ansöka, muntligen eller skriftligen. Ansökan görs 
till individ och familjeomsorg – försörjningsstöd. En handläggare utreder ansökan 
enligt 11 kap. 1 § SoL och gör en bedömning om den enskilde tillhör beskriven 
målgrupp (se rubrik Dokumentet gäller för samt Prioriterade målgrupper).    

 
I utredningen ska uppgifter framgå orsak till att sökanden inte har tillträde till den 
ordinarie bostadsmarknaden och personens förutsättningar för ett inträde, nuvarande 
och tidigare boendesituation, ekonomi och eventuella skulder, familjebild samt övriga 
uppgifter om den sociala situationen som kan påvisa eventuellt behov av stöd.  

 
Utifrån genomförd utredning och bedömning fattas beslut av behörig tjänsteman 
med beslutanderätt enligt familjenämndens delegationsordning.  
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En ansökan om socialt kontrakt ska alltid först prövas enligt 4 kap. 1 § SoL. 
Det innebär att den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem 
tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av familjenämnden för sin försörjning 
(försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Biståndet ska utformas så att det 
stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv.  

 
En kommun har inte någon allmän skyldighet att ordna bostad åt invånarna men det 
finns en skyldighet att tillförsäkra kommuninvånarna en skälig levnadsnivå. I 
prövningen enligt 4 kap. 1 § SoL utreds om insatsen socialt hyreskontrakt krävs för 
att uppnå en skälig levnadsnivå för den enskilde. Beslutet ska motiveras och kan 
överklagas genom förvaltningsbesvär.  

 
Om bedömningen är att den enskilde inte har rätt till bistånd för socialt kontrakt 
enligt 4 kap.1 § SoL finns möjlighet för familjenämnden att istället pröva och bevilja 
ansökan enligt 4 kap. 2 § SoL. Detta kan göras i samma utredning och vid samma 
beslutstillfälle. Enligt 4 kap. 2 § SoL kan familjenämnden ge bistånd utöver vad som 
följer av 1 §, om det finns skäl för det. Bistånd enligt denna paragraf är inte en 
rättighet för den enskilde utan en möjlighet för kommunen att ge stöd utöver vad 
som anses utgöra en skälig levnadsnivå. När bistånd beviljas till socialt kontrakt görs 
detta nästan uteslutande enligt 4 kap. 2 § SoL. 

 
Beslut fattade enligt 4 kap. 2 § SoL kan enbart överklagas genom laglighetsprövning 
enligt 10 kap. kommunallagen, d.v.s. prövningen gäller om beslutet tillkommit i laga 
ordning.  

 
På grund av bostadsbristen innebär en beviljad ansökan alltid en väntetid innan 
beslutet kan verkställas, det vill säga innan ett hyreskontrakt kan erbjudas. Väntetiden 
varierar och tillgången till lämplig bostad samt personens individuella situation avgör 
turordningen. Matchning av lämplig lägenhet genomförs av ansvarig handläggare.  

 
Beslut om att bevilja socialt hyreskontrakt tidsbegränsas alltid till två år med möjlighet 
till förlängning på två år. I undantagsfall kan boendetiden vara under högst fem år.  

 
Hyresavtalet löper på en månad i taget och förlängs per automatik om uppsägning 
inte sker minst en vecka innan månadsskifte.  

4.1. Allmänna förutsättningar
Ett villkor för att teckna ett socialt hyreskontrakt är att den enskilde samtidigt tecknar ett 
avståendeavtal från besittningsskyddet. Detta gäller även för en eventuell sammanboende. 
Avtalet är gällande i längst två år och kan därefter förlängas en gång med maximalt två år. 
Hyresnämnden är den instans som fattar beslut om avtalets giltighet. 
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4.2. Handlingsplan Vårdplan
Insatsen syftar till att den enskilde på sikt ska kunna ta över hyreskontraktet, 
alternativt finna annat fast boende på den ordinarie bostadsmarknaden. Obligatoriska 
aktiviteter för samtliga som beviljas socialt hyreskontrakt, enligt 4 kap. 2 § SoL, är att 
genomgå en individanpassad skuld- och budgetrådgivning samt planering av 
vardagsekonomin.  
Ett villkor för att få ett socialt hyreskontrakt beviljat enligt 4 kap 2 1 § SoL är att den 
enskilde förbinder sig att följa en handlingsplan vårdplan. Detta ska framgå av 
beslutet. Handlingsplanen  Vårdplanen upprättas tillsammans med den enskilde och 
innehåller mål, aktiviteter och stödjande insatser som syftar till att underlätta inträdet 
på den ordinarie bostadsmarknaden. Handlingsplanen Vårdplanen ska även gälla 
under väntetiden för verkställandet av beslutet och revideras om och när en bostad 
erbjuds. Handlings-planen Vårdplanen revideras därefter vid omprövningar och vid 
behov. Om den enskilde vid upprepade tillfällen inte följer handlingsplanen 
vårdplanen är detta ett skäl till omprövning av beslutet följt av en möjlig uppsägning 
av hyreskontraktet. 

4.3 Omprövning av bistånd 
En omprövning av beslutet ska alltid genomföras när ett socialt hyreskontrakt kan 
erbjudas för att utreda om behov fortfarande föreligger. Efter att den enskilde flyttat 
in ska beslutet omprövas i god tid innan beslutet upphör. Utgångspunkten är att det 
ska finnas tid att utreda och fatta beslut om en eventuell förlängning, innan beslutet 
upphör.   

 
Den enskilde är ålagd att följa hyreslagens bestämmelser enligt 12 kap. Jordabalken 
(1970:994). Om situationer uppstår som kan leda till uppsägning av hyresavtalet enligt 
hyreslagen ska en omprövning av biståndsbeslutet genomföras. Omprövning ska ske 
om den enskilde:   

 uteblir med hyresinbetalning och inte åtgärdar skulden, alt. upprättar plan 
enligt överenskommelse med socialtjänsten, inom 9 dagar efter 
betalningspåminnelsen sänts. Hyresavtalet sägs då upp. 

 ofta och systematiskt betalar hyran för sent (men innan uppsägning sker) 
 orsakar allvarliga störningar i bostaden, eller om dessa är orsakade av 

sammanboende 
 orsakar onormalt slitage och materiella skador på bostaden, eller om dessa är 

orsakade av sammanboende 
 överlåter lägenheten till annan eller hyr ut den i andra hand. 
 fler personer folkbokför sig på adressen som inte står angivna i hyresavtalet

 

 
I övrigt ska omprövning genomföras: 
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 senast fyra månader innan avståendeavtalet från besittningsskyddet upphör att 
gälla.  

 om den enskilde vid upprepade tillfällen inte följer överenskommen 
handlingsplan 

 om ytterligare en vuxen ansöker om att flytta in i bostaden. 

5.Boendestöd 

Personer som beviljats socialt hyreskontrakt kan vid behov beviljas insatsen 
boendestöd. Boendestöd omfattar två olika insatser och kan ges oberoende av 
varandra:  

1. Stöd till skuldsatta personer som behöver hjälp för att självständigt klara av 
sin vardagsekonomi. Detta stöd innebär att en budget- och skuldrådgivare 
utreder privatekonomin tillsammans med den enskilde samt upprättar en 
överenskommelse och arbetsplan. Målet är att personen självständigt ska 
klara av att hantera sin vardagsekonomi. En stödperson hjälper sedan den 
enskilde att löpande arbeta med privatekonomin efter den plan som lagts 
upp. På så vis stärks möjligheterna till ett självständigt liv, och det 
underlättar ett inträde på den ordinarie bostadsmarknaden.  

 
2. Stöd till personer som behöver råd om hur en lägenhet praktiskt ska skötas. 

Detta stöd innebär praktiska råd och förevisningar i hemmet av en 
stödperson om hur en lägenhet ska skötas. Genom stödet kan onaturligt 
slitage och materiella skador undvikas. Stödet ersätter inte insatsen 
boendestöd utan ska ges som en eller ett par punktinsatser. 

 
Ansökan om boendestöd ställs till familjenämnden. Behovsprövning görs och beslut 
fattas enligt 4 kap. 1 § SoL. Att den enskilde ska ta emot boendestöd kan ställas som 
villkor för ett beviljande av socialt hyreskontrakt enligt 4 kap. 2 § SoL. 
Bostadskontrakt

6.Ensamkommande flyktingbarn 

När det gäller tidigare ensamkommande flyktingbarn som blivit myndiga och / eller 
avslutat sina gymnasiestudier gäller samma förutsättningar vid ansökan om hjälp till 
anskaffande av bostad eller akut tak över huvudet som för andra. Det innebär bland 
annat att bedömning görs kring om den sökande har speciella svårigheter på 
bostadsmarknaden på samma sätt som för övriga kommuninvånare
Under tiden barnet är placerat är det viktigt att socialtjänsten aktivt arbetar för att rusta 
honom eller henne för inträde på bostadsmarknaden. Det kan innebära hjälp att registrera 
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sig på olika bostads – (från 18 års ålder, och svenskt personnummer behövs oftast för 
registreringen) och på andra hemsidor genom vilka man kan stå i kö för en bostad. Det 
kan också innebära att ge sådan information/utbildning kring hur bostadsmarknaden 
fungerar som föräldrar normalt ger till sina barn. Socialtjänsten har ett uppföljningsansvar 
för ungdomar som tidigare varit placerade genom socialtjänsten.

7.Anhöriginvandring ensamkommande barn 

För anhöriga till tidigare ensamkommande flyktingbarn som flyttar till kommunen 
gäller samma förutsättningar vid ansökan om hjälp till anskaffande av bostad eller 
akut tak över huvudet som för andra. Det innebär bland annat att bedömning görs 
kring om den sökande har speciella svårigheter på bostadsmarknaden på samma sätt 
som för övriga kommuninvånare. Om familjen saknar tak över huvudet vid 
ankomsten till kommunen görs en bedömning av om de är berättigade bistånd till 
akut tak över huvudet, och om behov av bistånd i form av besök föreligger.

8. Mottagande av nyanlända 
Tomelilla kommun har ett bostadssocialt ansvar för mottagandet av nyanlända enligt 
bosättningslagen. Lag (2016:38) om mottagande om vissa nyanlända invandrare. 

Under 2018 tog Tomelilla kommun emot 10 nya anvisade varav 2 kvotflyktingar. 
Under 2019 har Tomelilla kommun blivit anvisade 9 personer varav 3 är 
kvotflyktingar.

Migrationsverket anvisar årligen ett antal nyanlända som erhållit uppehållstillstånd. 
Detta ansvar verkställs genom sociala kontrakt via socialtjänsten. Bostaden 
iordningställs enligt avtal med migrationsverket om mottagande av vissa nyanlända 
invandrare för bosättning, och är inte ett bistånd enligt socialtjänstlagen.

9. Vräkningsförebyggande arbete 
Socialtjänsten bedriver ett vräkningsförebyggande arbete som dels innebär en 
formaliserad uppföljning av hyresskulder samt en uppsökande verksamhet vid 
allvarligare störning som kan leda till uppsägning av hyresavtalet.

9.1.Hyresskulder 
Alla hyresvärdar är enligt lag skyldiga att informera socialnämnden om skulder. För 
att i möjligaste mån förebygga och förhindra vräkning till följd av hyresskulder följer 
socialtjänsten upp denna information. Detta görs genom informationsbrev till 
enskilda, samt vid bedömt behov ett mer aktivt uppsökande arbete. Detta arbete 
bedrivs i huvudsak av försörjningsstödsenheten samt vid behov i samverkan med 
barn- och ungdomsenheten och/eller vuxenenheten enligt gällande rutiner. 
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9.2. Störningar 
Vid allvarliga störningar bedriver socialtjänsten uppsökande verksamhet för att kunna 
motivera den enskilde till att ta emot hjälp om det handlar om missbruk eller vid 
svårare psykisk problematik bistå till kontakt med biståndsenheten eller med 
vårdaktör. Detta arbete bedrivs i huvudsak av vuxenenheten samt vid behov i 
samverkan med barn- och ungdomsenheten enligt gällande rutiner.

10. Del av bostadsförsörjningsstrategi 2025 – med          
utblick 2040

10.1.Inriktningsmål för bostadsförsörjningsstrategin  
För att uppnå kommunens planeringsmål med en ökning på 100 personer per år finns 
framtagna inriktningsmål för bostadsstrategin, dessa är baserade på utmaningar och 
ställningstagande från översiktsplanen.

10.2. Samverkan mellan bolag och förvaltning 
För att säkerställa de bostadssociala gruppernas behov av bostäder krävs en god 
samverkan mellan Tomelilla kommun, Österlenhem och andra externa aktörer. 
Samarbetet med kommunerna i sydöstra Skåne, Simrishamn, Sjöbo och Ystad 
behöver utökas för att säkerställa framtida utmaningar gällande tillgång och 
efterfrågan på bostadsmarknaden. 

10.3 Bostadsmarknad – externa hyresvärdar
  I arbetet med att ta fram bostadsförsörjningsstrategin har intervjuer skett med ett antal 
större och mindre    fastighetsägare som hyr ut lägenheter. I diskussionerna framkom att 
ingen av aktörerna har svårt att hitta    hyresgäster, det finns folk på kö men i princip inga 
upprättade kösystem. De har stor möjlighet att välja   hyresgäster och de flesta accepterar 
exempelvis inte etableringsstöd som inkomst. Utmaningen är att få externa 
fastighetsbolag att initiera och öka byggande av flerbostadshus i kommunen.  

10.4. Allmännyttiga bostadsföretag 
Österlenhem AB, är ett av kommunens viktigaste verktyg för att säkra bostadsförsörjningen. 
Lagen om  allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (2010:879), vilken trädde i kraft 
2011, fastslår att bolaget ska drivas  enligt affärsmässiga principer och kommunen ska som 
ägare därmed ställa marknadsmässiga avkastningskrav på  bolaget. Genom bolagsordningen 
och ägardirektiv fastställda av kommunfullmäktige kan kommunen använda allmännyttan för 
att styra över nyproduktion, bostadsförmedling och åtgärder i det befintliga beståndet.  
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10.5.Uthyrningspolicy för Österlenhem AB.  
Grundprincipen är att alla hyresgäster ska känna trygghet och trivsel i sitt boende och 
därför är bolaget måna om att varje hyresgäst får hyra en lägenhet som passar dess 
levnadsförhållande. Antalet personer som ska bo i lägenheten ska vara rimligt i 
förhållande till lägenhetens storlek, planlösning och tekniska lösningar. Det innebär att 
det inte alltid är den som stått längst som aktivt sökande som blir erbjuden en specifik 
lägenhet. Lägenheterna förmedlas i första hand efter kötid men Österlenhem AB 
förbehåller sig rätten att fritt erbjuda och välja hyresgäst. 
Österlenhem hyr i första hand ut till Tomelillabor samt sökande med en anställning sedan 
minst 18 månader i kommunen eller grannkommunen.  
Sökande måste ha fyllt 18 år. Österlenhem godtar beskattningsbar inkomst, 
bostadstillägg, försörjningsstöd samt studiemedel från CSN som avser högskolestudier 
med avsikt att uppnå en examen. Kapital motsvarande minst 3 årshyror i kombination 
med minst 75% av inkomstkravet godkänns också. Österlenhem använder sig av 
kronofogdemyndighetens föreskrifter vid beräkning av levnadskostnader. Har en sökande 
betalningsanmärkning kan undantag göras om skulden är slutreglerad eller 
skuldsaneringen avslutad. 
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Familjenämndens individ- och familjeutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
6 september 2021

Justerandes sign

Fnifu § 140 Dnr FN 2021/28

Plan för kvalitetsuppföljning IFO delår 
2021

Familjenämndens individ- och familjeutskotts 
beslut
Familjenämndens individ- och familjeutskott beslutar föreslå familjenämnden att 
godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Enligt av nämnden antagen plan för kvalitetsuppföljning ska rapporteras till 
nämnden halvårsvis.

Sammanfattning av kvalitetsuppföljning
Det finns en god kännedom ibland de tillfrågade om ansvarsområde för avvikelser 
och rutin kring densamma. Detta återses också i redovisningen av den interna 
kontrollen. En viss felmarginal kan uppstå vid enkätundersökningar och med det 
inräknat får det konstateras att kännedomen kring hantering av avvikelser är mycket 
god.

När det gäller Lex Sarah är osäkerheten större. Där 28% av 25 svarande uppger att 
de inte känner till var rutinen för Lex Sarah finns.  

Under hela 2020 och våren 2021 har arbetsgrupper på IFO metodiskt arbetat med att 
ta fram processer och rutiner. Det har medfört en positiv påverkan av det 
systematiska kvalitetsarbetet, och att öka kännedomen och samsynen kring bl. a. 
bemötande, arbetsordning och arbetssätt. 

I det systematiska kvalitetsarbetet är kvalitetsledningssystemet av vikt att alla känner 
till. Under hösten inleds ett arbete med information, rutingenomgång och gemensam 
översyn av användarvänligheten av kvalitetsledningssystemet. Målet är att det ska bli 
ett naturligt sätt att hämta information om processer, rutiner, lagar och riktlinjer.

I enkätsvaren har det inkommit både förklaringar och förslag på förbättringsåtgärder 
vad gäller rutin för händelserapportering och Lex Sarah vilket är positivt utifrån 
delaktigheten i kvalitetsarbetet.
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Familjenämndens individ- och familjeutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
6 september 2021

Justerandes sign

§ 140 forts.

Att ha med barnperspektivet i utredningsarbetet är en naturlig del i arbetet, vilket kan 
konstateras vid ärendegranskning.

Rutin för att ramavtal och uppföljning av externa aktörer finns det en god rutin för i 
den granskning som utförts.

Enkätundersökning
Juni-augusti har en enkätundersökning gått ut till 30 medarbetare inom IFO, varav 25 
svar har inkommit. Enkätsvaren har varit anonyma och vill ta reda på kännedomen 
om: - Hur rapporterar man en avvikelse? Var rapporteras den och vem är ansvarig 
för utredning och återkoppling?

80% har kännedom om att det är enhetschef som är ansvarig för att en 
händelse/avvikelse utreds. 12% har svarat administratör och 1% har svarat 
kvalitetschef och 1% har svarat vet ej.

80% har kännedom om var man gör en avvikelserapport och 5% har svarat vet ej.

Enkäten har även ställt två frågor kring Lex Sarah. Vem är ansvarig för en Lex Sarah-
utredning? Var hittar du beskrivning och rutin för Lex Sarah?

44% har svarat att enhetschef är ansvarig, 36% har svarat socialchef, 16% har svarat 
kvalitetschef och 1% har svarat vet ej.

På frågan var hittar du beskrivning och rutin för Lex Sarah har 72% svarat att de vet 
och 28% vet ej.

Barnperspektivet i utredningsarbetet
I samtliga av de 10 slumpvis utvalda utredningarna har barnperspektivet beaktats.

Uppföljning av ramavtal följs upp hos externa aktörer.
En kontroll har gjorts på HVB-hem som ingår i ramavtalet för externa aktörer. Här 
har gjorts uppföljning och ramavtalet följs.

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.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit att uppföljningen ger några ekonomiska konsekvenser.
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Familjenämndens individ- och familjeutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
6 september 2021

Justerandes sign

§ 140 forts.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att uppföljningen påverkar barn.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att uppföljningen påverkar miljön.

Uppföljning
Uppföljning görs i Kvalitetsberättelse 2022.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämndens individ- och familjeutskott beslutar föreslå familjenämnden att 
godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kvalitetsutvecklare Daniel Nilsen, handlingsid: Fn 2021.2994.

_________

Beslutet skickas till:

Familjenämnden

Socialchef Camilla Andersson
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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: Therese Stendahl 
Titel: Nämndsekreterare
E-post: therese.stendahl@tomelilla.se 
Mobil: 0737-019145

Diarienummer: FN 2021/3

Datum 26 augusti 2021

Anmälningsärenden 2021-09-24

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar godkänna informationen och lägger densamma till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning
Anmälningsärenden till familjenämnden den 24 september 2021.

 Anmälda kränkningar augusti 2021 BoU.

 Beslut - Revisorerna § 25/2021 Yttrande avseende granskning av samverkan 
kring barn och unga i behov av samordnade insatser.

 Beslut - Revisorerna § 33/2021 Beslut om ytterligare fördjupad granskning 
2021.

 Ksau § 131/2021 Dialoger och informationsärenden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Therese Stendahl, 2021-09-17.

Anmälda kränkningar augusti 2021 BoU, handlingsid: Fn 2021.3065.

Beslut - Revisorerna § 25/2021 Yttrande avseende granskning av samverkan kring 
barn och unga i behov av samordnade insatser, handlingsid: Fn 2021.1939.

Beslut - Revisorerna § 33/2021 Beslut om ytterligare fördjupad granskning 2021, 
handlingsid: Fn 2021.2821.

Ksau § 131/2021 Dialoger och informationsärenden, handlingsid: Fn 2021.2950.
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Familjenämnden centralt/övergripande

Therese Stendahl

Nämndsekreterare
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Anmälda kränkningar augusti 2021

Kön Datum Anmält av Skola/förskola Klass

Pojke 2021-08-26 15:05 Rektor Tina Bjerström Byavång Bya 3A (2021/2022)

Pojke 2021-08-26 15:04 Rektor Tina Bjerström Byavång Bya 3B (2021/2022)

Pojke 2021-08-26 08:25 Rektor Anna Strive Kastanjeskolan 9e (2021/2022)

Pojke 2021-08-25 14:19 Rektor Tina Bjerström Byavång Bya 4A (2021/2022)

Pojke 2021-08-25 14:18 Rektor Tina Bjerström Byavång Bya 4A (2021/2022)

Pojke 2021-08-25 12:49 Rektor Roger Dehlén Lindesborg Li 4A (2021/2022)

Pojke 2021-08-20 15:20 Rektor Anna Strive Kastanjeskolan 9e (2021/2022)

Pojke 2021-08-19 15:16 Rektor Anna Strive Kastanjeskolan 9e (2021/2022)

Pojke 2021-08-19 14:58 Rektor Anna Strive Kastanjeskolan 9e (2021/2022)
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Revisorerna
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
18 maj 2021

Justerandes sign

Rev § 25 Dnr KS 2021/32

Yttrande avseende granskning av 
samverkan kring barn och unga i behov 
av samordnade insatser

Revisorernas beslut
Revisorerna beslutar att lägga familjenämndens yttrande till handlingarna.

Revisorerna beslutar också att översända beslut samt familjenämndens yttrande till 
Region Skånes revisionskontor och Helseplan AB med anledning av de synpunkter 
som framförts i yttrandet från familjenämnden.

Ärendebeskrivning
Revisorerna beslutade den 17 februari 2021 (Rev § 10/2021) följande:

- Att godkänna granskningsrapport ”Granskning av samverkan kring barn och 
unga i behov av samordnade insatser” med handlingsid: Ks 2021.573

- Att översända granskningsrapporten samt missivskrivelse med handlingsid 
Ks 2021.666 till familjenämnden för yttrande senast 2021-05-01 samt till 
kommunfullmäktige för kännedom.

- Att granskningen ska ingå i ansvarsprövningen för 2021.

Familjenämnden beslutade den 30 april 2021 (Fn § 49/2021) att yttra sig till 
revisorerna enligt bifogat yttrande med handlingsid: Ks 2021.1705.

Förslag till beslut
Revisorerna beslutar att lägga familjenämndens yttrande till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2021-05-07, handlingsid: Ks 
2021.1957

Fn § 49/2021 Yttrande - Granskning av samverkan kring barn och unga i behov av 
samordnade insatser, handlingsid: Ks 2021.1705
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Revisorerna
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
18 maj 2021

Justerandes sign

§ 25 forts

Tidigare behandling
2021-02-17 (Revisorerna § 10/2021): Granskning av samverkan kring barn och 
unga i behov av samordnade insatser
Revisorerna beslutar följande

- Att godkänna granskningsrapport ”Granskning av samverkan kring barn och 
unga i behov av samordnade insatser” med handlingsid: Ks 2021.573

- Att översända granskningsrapporten samt missivskrivelse med handlingsid 
Ks 2021.666 till familjenämnden för yttrande senast 2021-05-01 samt till 
kommunfullmäktige för kännedom.

- Att granskningen ska ingå i ansvarsprövningen för 2021.

Förslag till beslut under sammanträdet
Ordförande Ulla-Christina Lindberg (S) yrkar på att yttrandet från familjenämnden 
översänds till Region Skånes revisionskontor och Helseplan AB med anledning av de 
synpunkter som framkommer i yttrandet.

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

_________

Beslutet skickas till:

Familjenämnden

Region Skånes revisionskontor

Helseplan AB, Ulrike Deppert
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Revisorerna
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
17 augusti 2021

Justerandes sign

Rev § 33 Dnr KS 2020/215

Beslut om ytterligare fördjupad 
granskning 2021

Revisorernas beslut
Revisorerna beslutar att ge KPMG i uppdrag att genomföra granskningen enligt 
projektplan med handlingsid: Ks 2021.2849.

Ärendebeskrivning
Ordförande har efter tertialrapport 1 för 2021 bedömt att ytterligare en fördjupad 
granskning kan genomföras under 2021 inom befintlig budgetram för revisorerna.

Revisorerna beslutade därför på sitt sammanträde den 15 juni 2021 (Rev § 30/2021) 
att ge KPMG AB i uppdrag att till revisorernas sammanträde den 17 augusti 2021 
utarbeta en projektplan inklusive kostnadsförslag för granskning av våld i nära 
relationer.

KPMG har genomfört uppdraget och utarbetat ett förslag till projektplan som 
behandlas på dagens sammanträde.

Granskningen ska ingå i ansvarsprövningen för 2021.

Förslag till beslut
Revisorerna beslutar att ge KPMG i uppdrag att genomföra granskningen enligt 
förslag till projektplan med handlingsid: Ks 2021.xxx. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2021-08-09, handlingsid: Ks 2021., 
handlingsid: Ks 2021.2848

Utkast Projektplan - Arbetet med våldsutsatta personer i nära relationer, handlingsid: 
Ks 2021.2847

Revisorerna § 30/2021 Beslut om ytterligare fördjupade granskningar 2021, 
handlingsid: Ks 2021.2389
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Revisorerna
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
17 augusti 2021

Justerandes sign

§ 33 forts

Projektplan-Våld i nära relationer, handlingsid: Ks 2021.2849

Tidigare behandling
Revisorerna § 30/2021

Beslut om ytterligare fördjupade granskningar 2021
Revisorerna beslutar att ge KPMG AB i uppdrag att till revisorernas sammanträde 
den 17 augusti 2021 utarbeta en projektplan inklusive kostnadsförslag för granskning 
av våld i nära relationer.

Förslag till beslut under sammanträdet’
Ulla-Christina Lindberg (S) föreslår att revisorerna ger KPMG AB i uppdrag att göra 
några mindre kompletteringar i projektplanen och att den uppdaterade planen 
därefter tjänar som beslutsunderlag.

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

_________

Beslutet skickas till:

KPMG AB, Ida Brorsson

Familjenämnden för kännedom
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
18 augusti 2021

Justerandes sign

Ksau § 131 Dnr KS 2021/3

Dialoger och informationsärenden

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga informationen till handlingarna.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar rikta ett stort tack till Soffta och 
fältassistenter för ett mycket bra arbete under sommaren.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar uppdra till förvaltningen att arbeta fram 
förslag på prioriteringslista för kommunens planstrategi.

Ärendebeskrivning
Kommunpolis Per Hansson och säkerhetssamordnare Helena Berlin informerar 
bland annat om följande:

- De extra trygghetsinsatserna i kommunen under sommaren har fungerat 
bra, likaledes arbetet tillsammans med fältassistenter, soffta och 
trygghetsväktare. Man har fokuserat på bland annat Välabadet, 
Kastanjeskolan och parkeringen bakom Coop. I stort sett har det varit en 
lugn sommar.

- Mätningar i avloppsvattnet efter narkotikarester ger vid handen att nivån 
är i stort sett som 2020 men det är förvånande att det sker en minskning 
på helger jämfört med vardagar gällande cannabis och kokain. Spår av 
extacy och heroin är ej mätbart, tramadol har ökat något på helger medan 
spår av amfetamin har minskat. Mätning har gjort tillsammans med 
Skurups kommun som ligger på samma nivåer som Tomelilla.

Kommundirektör Britt-Marie Börjesson informerar bland annat om följande:

- Utvecklingsavdelningen kommer att omformas till tillväxt- och 
utvecklingsavdelningen för bättre planering avseende fastigheter och 
näringsliv så att frågorna centreras och hänger ihop, även vad gäller 
hållbarhet och ekologikunskap. Plansidan kommer att rekrytera mer 
fokuserat på exploatering tillsammans med GIS-frågor.

Projektledare Fredrik Gunnarsson informerar bland anat om följande:

- Byte av kommunal gatubelysning ska ske i Skåne Tranås, Onslunda, 
Lunnarp och Spjutstorp. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
18 augusti 2021

Justerandes sign

§ 131 forts.

- Konstgräsplanen kommer att rivas vecka 32 och ska vara klar den 24 
september. Belysning och styrning av densamma är utbytt. Planen är 
godkänd för division 2-spel. 

Tf. planchef Kerstin Torseke Hulthén informerar bland annat om följande:

- Planprioriteringar och hur planläget är för närvarande. Det är 
Översiktsplanen och bostadsförsörjningsstrategin som styr. 
Översiktsplanen bör revideras. Omkring 30 planer på gång och 
efterfrågan finns. Förvaltningen önskar en prioriteringslista från politiken. 
Ordföranden lyfter att politiken efterfrågar en prioriteringslista från 
förvaltningen.

Kanslichef Johan Linander informerar bland annat om följande:

- Uppskjuten start av plusresa samt att hemarbete och kommunala möten 
bör behandlas på samma sätt. Således bär kommunala möten fortsatt vara 
digitala fram till den 1 oktober 2021.

Näringslivschef Henrik Lundblad informerar bland annat om följande:

- Utvecklingsmöte med Tomelilla IF angående aktivering av centrum och 
torget, med Hemma på Österlen angående Hotellet som siktar på att bli 
kulturcentrum och med Tosselilla angående öppnandet efter reviderade 
restriktioner. Klottret på fastigheter i centrum är ett problem som 
diskuteras med fastighetsägare. Glädjande att arbetslösheten är på klart 
nedåtgående.

Kommunstyrelsens arbetsutskott riktar sig till familjenämnden gällande beslut i 
ärende om investering i Brösarps förskola ”Ur och skur”, Fn 59/2021, och ber 
nämnden omformulera sig i nytt beslut.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga informationen till handlingarna

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid Ks 2021.2887.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
18 augusti 2021

Justerandes sign

§ 131 forts.

Förslag till beslut under sammanträdet
Sara Anheden (S) yrkar på att kommunstyrelsens arbetsutskott riktar ett särskilt tack 
till Soffta och fältassistenterna för deras arbete under sommaren.

Leif Sandberg (C) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar till 
förvaltningen att arbeta fram förslag på prioriteringslista för kommunens  
planstrategi.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutar i enlighet med Sara Anhedens (S) och Leif Sandbergs (C) yrkanden.

_________

Beslutet skickas till:

Kanslichef Johan Linander

Familjenämnden

Soffta

Fältassistenter
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Familjenämndens individ- och familjeutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
6 september 2021

Justerandes sign

Fnifu § 141

Redovisning av anmälningsärende juli 
och augusti 2021

Familjenämndens individ- och familjeutskotts 
beslut
Familjenämndens individ- och familjeutskott beslutar att godkänna informationen 
och lägger densamma till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Placeringar av barn och unga juli 2021

Kön Plats Kostnad/mån Placerings
start

Placerings
avslut

Pojke Forsane 
akutboende

247 500:- 2021-05-12

Pojke SIS Ryds 
Brunn

 91 800:- 2020-12-19 2021-06-18

Pojke Almaröd AB   28 500:- 2021-03-01

Extern Öppenvård 

Kön Plats Kostnad/mån Placerings
start

Placerings    
avslut

Pojke Hassela 
Mentorskap

  28 810:- 2020-12-19

Pojke Balans   28 320:- 2021-02-11 2021-06-09
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Familjenämndens individ- och familjeutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
6 september 2021

Justerandes sign

Vuxen placering                                                                                    

Kön Plats Kostnad/
mån

Placerings
start

Placerings  
avslut

Man Icuro   50 674:- 2021-03-07 2021-06-03

Kvinna SIS Örebro 150 000:- 2021-05-21

Statistik fattade beslut, April - Juli 2021

Beslut April Maj Juni Juli
Startade utredningar 7 8 18 15

Avslutade utredningar 
med insats

2 2   7   5

Avslutade utredningar 
utan insats

14 2 12 4

Uppföljning utredning 11 
kap § 4a SoL

 0 0  0 2

Förlängd utredningstid 
11:2

0 0 1 0

Nerlagda utredningar 0 0 0 0

Övervägande om fortsatt 
vård 6 kap 8 § SoL

5 4 5 2

Vård enligt LVU 0 1 2 1

Avslag om vård enligt 
LVU

0 0 0 0

Vård enligt LVU upphör 1 1 0 0

Placering i 
jourhem/familjehem 
enligt SoL

0 2 0 0

Placering i 
akuthem/HVB-hem 
enligt SoL

0 0 0 0
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Familjenämndens individ- och familjeutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
6 september 2021

Justerandes sign

Placering i 
stödboende/utsluss

0 0 0 0

Placering i 
jourhem/familjehem 
enligt LVU

0 0 2 1

Placering i 
akuthem/HVB-hem 
enligt LVU

0 0 0 0

Placering SIS enligt LVU 0 0 0 1

Beviljat strukturerat 
öppenvårdsprogram

8 7 9 9

Statistik fattade beslut SoL LVM April - Juli
Beslutstyp April Maj Juni Juli
Lex Sarah utredningar 0 1 0 0

Ekonomiskt bistånd
Utr. Ek bistånd enl 11 kap 1 § SoL 15 18 10 14

Avsluta utr. Ek bistånd   6  12 11  8

Lägga ner utr. Ek bistånd   3   3   2  2

Försörjningsstöd 4 kap 1 § SoL 126 107 119 115

Livsföring övrigt 4 kap 1 § SoL  51   49   59   60

Arbetsförberedande    3     3     1    0

Avslag 4:1 SoL  93   75   78   70

Överklagan rätt tid   2    2    1    2

Överklagan avvisas   0    0    0   0

Yttrande över överklagat beslut   2    1    1   3

Ändring överklagat beslut   1    1    0   0

Familjefrid
Utredning 11:1 ansökan   1    0    0   1

Avsluta utredning   1    1    0   1
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Familjenämndens individ- och familjeutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
6 september 2021

Justerandes sign

Lägga ner utredning   1    0    0   0

Öppenvård familjefrid   0    0    3   0

Försörjningsstöd 4 kap 1 § SoL   0    1    0   0

Livsföring övrigt 4 kap 1 § SoL   0    0    0   0

Avslag 4:1 SoL   1    0    0   0

Vuxenenheten
Inleda utredning enligt 11 kap 1 § SoL   5    1    4   0

Avsluta utredning   1    0    1   0

Utredning yttrande/upplysning   0    1    1   0

Avsluta utredning – avslag   0    0    0   2

Inleda utredning 7 § LVM   0    0    0   1

Avsluta utredning LVM § 11   1    1    0   0

Omedelbart omhändertagande enl 13 § 
LVM

  0    0    0   0

Ansökan om vård enligt 11 § LVM   0    0    0   0

Placering LVM hem 25 §   0    1    1   0

Placering HVB hem 27 §   0    0    0   0

Placering HVB hem missbruk   1    1    0   0

Placering HVB hem övriga vuxna   0    0    0   0

Yttrande körkortsförordningen 3:8   0    0    1   0

Yttrande körkortsförordningen 5:2   0    0    1   1

Öppenvård vuxen   0    0    0   0

Avslag öppenvård   0    0    0   0

Beslutstyp April Maj Juni Juli
Överklagan 0 0 0 0

Överklagan avvisas 0 0 0 0

Yttrande över överklagat beslut 0 0 0 0

Ändring av överklagat beslut 0 0 0 0

Boendekontrakt
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Familjenämndens individ- och familjeutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
6 september 2021

Justerandes sign

Inleda utredning 11 kap 1 § SoL 4 3 1 3

Avsluta utredning 2 3 1 5

Bevilja andrahandskontrakt 0 0 2 0

Avslag 4:1 2 2 2 3

Överklagan rätt tid 1 0 1 0

Ändring av överklagat beslut 1 0 1 0

Placeringar av barn och unga augusti 2021

Kön Plats Kostnad/mån Placeringssta
rt

Placerings
avslut

Pojke Forsane Akut

boende

255 750 :- 2021-05-12

Flicka SIS Ryds 
Brunn

155 800:- 2021-07-13

Pojke Almaröd AB   28 500:- 2021-03-01

Extern Öppenvård

Kön Plats Kostnad/mån Placerings
start

Placerings
avslut

Pojke Hassela 
Mentorskap

  16 080:- 2020-12-09

Vuxen placering
Kön Plats Kostnad/

mån
Placerings
start

Placerings
avslut
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Familjenämndens individ- och familjeutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
6 september 2021

Justerandes sign

Kvinna SIS Örebro 155 000:- 2021-05-21

Statistik fattade beslut, Maj - Augusti 2021

Beslut Maj Juni Juli Augusti           
Startade utredningar 8 18 15  7

Avslutade utredningar 
med insats

2 7   5  1

Avslutade utredningar 
utan insats

2 12  4 1

Förlängd utredningstid 
11:2

0 1 0 0

Uppföljning utredning 11 
kap § 4a SoL

0 0 2 1

Nerlagda utredningar 0 0 0 0

Övervägande om fortsatt 
vård 6 kap 8 § SoL

4 5 2 0

Vård enligt LVU 1 2 1 2

Avslag om vård enligt 
LVU

0 0 0 0                    

Vård enligt LVU upphör 1 0 0 0

Placering i 
jourhem/familjehem 
enligt SoL

2 2 0 0

Placering i 
akuthem/HVB-hem 
enligt SoL

0 0 0 0

Placering i 
stödboende/utsluss

0 0 0 0

Placering i 
jourhem/familjehem 
enligt LVU

0 2 1 2
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Familjenämndens individ- och familjeutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
6 september 2021

Justerandes sign

Placering i akuthem HVB-
hem enligt LVU

0 0 0 0

Placering SIS enligt LVU 0 0 1 0

Beviljat strukturerat 
öppenvårdsprogram

7 7 9 4

Statistik fattade beslut SoL och LVM maj – augusti 2021

Beslutstyp Maj Juni Juli Augusti
Lex Sarah utredningar 1 0 0 0

Ekonomiskt bistånd
Utr. Ek bistånd enl 11 kap 1 § SoL 18 10 14 17

Avsluta utr. Ek bistånd 12  11   8   5

Lägga ner utr. Ek bistånd  3   3   2   3

Försörjningsstöd 4 kap 1 § SoL 107 119 115  93

Livsföring övrigt 4 kap 1 § SoL  49   59   60  49

Arbetsförberedande    3     1     0    5

Avslag 4:1 SoL  75   78   70   55

Överklagan rätt tid   2    1    2    2

Överklagan avvisas   0    0    0   0

Yttrande över överklagat beslut   1    1    3   1

Ändring överklagat beslut   1    0    0   1

Familjefrid
Utredning 11:1 ansökan   0    0    1   0

Avsluta utredning   1    0    1   0

Lägga ner utredning   0    0    0   0

Öppenvård familjefrid   0    3    0   0

Försörjningsstöd 4 kap 1 § SoL   1    0    0   0

Livsföring övrigt 4 kap 1 § SoL   0    0    0   0
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Familjenämndens individ- och familjeutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
6 september 2021

Justerandes sign

Avslag 4:1 SoL   0    0    0   0

Vuxenenheten
Inleda utredning enligt 11 kap 1 § SoL   1    4    0   0

Avsluta utredning   0    1    0   1

Utredning yttrande/upplysning   1    1    0   0

Avsluta utredning – avslag   0    0    2   0

Inleda utredning 7§ LVM   0    0    1   0

Avsluta utredning LVM § 11   1    0    0   0

Omedelbart omhändertagande enl 13 § 
LVM

  0    0    0   0

Ansökan om vård enl 11 § LVM   0    0    0   0

Placering LVM hem 25 §   1    1    0   0

Placering HVB 27 §   0    0    0   0

Placering HVB hem - missbruk   1    0    0   0

Placering HVB hem – övriga vuxna   0    0    0   0

Yttrande körkortsförordning 3:8   0    1    0   0

Yttrande körkortsförordning 5:2   0    0    1   0

Öppenvård vuxen   0    0    0   1

Avslag öppenvård   0    0    0   0

Överklagan   0    0    0   0

Överklagan avvisas   0    0    0   0

Yttrande över överklagat beslut   0    0    0   0 

Ändring av överklagat beslut   0    0    0   0

Bostadskontrakt
Inleda utredning 11 kap 1 § SoL   3    1    3   0

Avsluta utredning   3    1    5   0

Bevilja andrahandskontrakt   0    2    0   0

Avslag 4:1   2    2    3   1

Överklagan rätt tid   0    1    0   0
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Familjenämndens individ- och familjeutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
6 september 2021

Justerandes sign

Ändring av överklagat beslut   0    1    0   0

Domar och beslut, april - augusti 2021

Meddelande från Hovrätten över Skåne och Blekinge meddelad 19 april. Mål 
nr. B 3967-20.

Handlingsid. Fn 2021-1552

Meddelande om att dom från 18 mars 2021 har vunnit laga kraft.

Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad 24 juni 2021. Mål nr. 1859-
21.

Handlingsid. Fn 2021-2334

Dom meddelad gällande överklagat beslut om bistånd enligt 4 kap 1 § SoL. 
Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Delat domslut från Ystad Tingsrätt meddelat 2 juli 2021. Mål nr. 2277-20.

Handlingsid. Fn 2021-2396.

Dom meddelad gällande att den tilltalade döms för tillgrepp av 
fortskaffningsmedel 8 kap 7 § 1 st brottsbalken. 

Domslut från Förvaltningsrätten meddelad 7 juli 2021. Mål nr. 5472-21

Handlingsid. Fn 2021.2420

Dom meddelad gällande beredande av vård enligt lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU). Förvaltningsrätten beslutar att vård med 
stöd av 1 § andra stycket 0ch 2 § LVU gäller omedelbart. 

Meddelande från Ystad Tingsrätt 13 juli 2021. Mål nr. T 1134-21.

Handlingsid. Fn. 2021.2484.

Dom meddelad om växelvis boende, domen har vunnit laga kraft den 9 juli 
2021. 
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Familjenämndens individ- och familjeutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
6 september 2021

Justerandes sign

Meddelande från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad den 6 augusti 2021. Mål 
nr. 2987-21

Handlingsid. Fn 2021.2679

Dom meddelad gällande överklagat beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen. 
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämndens individ- och familjeutskott beslutar att godkänna informationen 
och lägger densamma till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, administratör Zenitha Thulin, handlingsid: Fn 2021.2902.

Placeringar juli 2021, handlingsid: Fn 2021.2888.

Familjehem juli 2021, handlingsid: Fn 2021.2887.

Placeringar augusti 2021, handlingsid: Fn 2021.2886.

Familjehem augusti 2021, handlingsid: Fn 2021.2885.

Dom nr B 3967-20 har vunnit laga kraft, ungdomsvård, handlingsid: Fn 2021.1552.

Dom i mål nummer 1859-21. Förvaltningsrätten avslår överklagandet, handlingsid: 
Fn 2021.2334.

Dom i mål nummer B 2277-20. Tillgrepp av fortskaffningsmedel, handlingsid: Fn 
2021.2396.

Dom i mål nummer 5472-21. Beredande av vård enligt lagen (1990:52) med särskilda 
bestämmelser om vård av unga, LVU, handlingsid: Fn 2021.2420.

Dom i mål nummer T 1134-21, växelvis boende, handlingsid: Fn 2021.2484.

Dom i mål 2987-21 avseende bistånd, avslag, handlingsid: Fn 2021.2679.

_________

Beslutet skickas till:

Familjenämnden
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Familjenämndens individ- och familjeutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
6 september 2021

Justerandes sign

Fnifu § 142

Redovisning av statistik och kostnader

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

Ärendebeskrivning
Redovisning av kostnader och statistik för januari – augusti 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 2021.2988.

Redovisning, administratörer Jenny Delfin och Camilla Ohlsson, handlingsid: Fn 
2021.2930.

_________

Beslutet skickas till:

Familjenämnden
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Redovisning avseende 
kostnader och statistik
Individ – och familjeomsorgen
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2021-09-17 2

Försörjningsstöd
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2021-09-17 3

Antal unika 
ansökningar 
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Cirka 85 % sökande digitalt. 
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2021-09-17 4

Utbetalt bistånd
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2021-09-17 5

januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december
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2021-09-17 6
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De vanligaste orsakskoderna under jan – augusti år 2020
Fördelat på antal unika beslut
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Sjukskriven med läkarintyg, ingen sjukpenning

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

Stor andel som är sjukskrivna utan rätt till sjukersättning. Svårt att hitta rätt insatser till dessa. 
Jobbar aktivt för att försöka komma igång och använda Grön Arena mer till denna målgrupp. 
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Antal unika 
ärende
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2021-09-17 8

Arbetsmarknadsenheten
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2021-09-17 9

Antal unika 
insatser
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2021-09-17 10
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2021-09-17 11

Familjefrid
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2021-09-17 12

Antal unika
ärende
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2021-09-17 13
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KOSTNADER AVSEENDE SKYDDAT BOENDE
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Har just nu en pågående skyddsplacering. 
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5 uppdrag är skickade till familjevåldsenheten under perioden 
jan – augusti 2021

Funktionen att skicka uppdrag till familjevåldsteamet i Treserva är 
verkställt i början av år 2021

2021-09-17 14

Familjevåldsenheten öppenvård
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2021-09-17 15

Solhuset
Vuxenenheten
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2021-09-17 16

Antal unika 
individer
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ANTAL VUXNA PLACERADE PÅ BEHANDLINGSHEM ENLIGT SOL
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Avslutar placering utifrån kontraktsvård 210507. Därefter inga pågående placeringar. 
Har två individer som eventuellt blir placering på behandlingshem inom kort. 
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2021-09-17 17
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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

• 1 LVM – placering under år 2021 – placering under perioden 
maj – augusti till en kostnad om 360 000 kr

2021-09-17 18

LVM – placeringar

Dom på LVM avseende en individ ges 210511.  
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2021-09-17 19
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Antal unika 
ärende
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Antal unika 
ärenden
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14 uppdrag är skickade till vuxenenheten under perioden 
jan – aug 2021

Funktionen att skicka uppdrag till vuxenenheten i Treserva 
är verkställt i början av 2021

2021-09-17 22

Vuxenenheten öppenvård 
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Barn och familj
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2021-09-17 24

Antal unika 
anmälningar/
ansökningar
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Antal inkomna anmälningar och ansökningar
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Det är möjligt att antalet inkomna anmälningar och ansökningar minskat 2021 utifrån att samhället har restriktioner och att det 
därför är ett minskat socialt tryck på de familjer som har olika psykosociala problem. 
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Antal unika anmälningar / ansökningar 
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Anmälan 0-17 år

Antal inkomna anmälningar och ansökningar under jan - aug
2019 2020 2021

Anmälningar 0-17 år har minskat 2021, med viss risk för att vi får en markant 
ökning längre fram i år när restriktionerna minskat och problem blir synligare igen.
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2021-09-17 26
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B/U Beteendeproblem socialt nedbrytande

De vanligaste orsakskoderna under jan - aug 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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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. Dock håller vi fortfarande på att implementera IHF och den formen kommer troligen att utökas 
något under året. 
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De placeringar som väl görs på HVB/SIS är mycket komplexa och resurskrävande då 
alla former av annan vård inte har fungerat
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Intensivare uppdrag tar mer av öppenvårdens resurser, speciellt i implementeringsfasen. Dock sägs inte nej till 
varken samarbetssamtal eller rådgivning. En anledning till minskat inflöde till råd och stöd kan vara att det har 
varit otydligt om hur medborgaren ska komma i kontakt med öppenvården sedan samordnarfunktionen togs bort. 
Insatsen har nu fått en egen rubrik på hemsidan.
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Arbete och försörjning Barn och familj
Sedan uppdateringen av roboten i maj 2021 har hanteringen av e-ansökningar fungerat bättre än förut. 
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• Inväntar beslut om missförhållande avseende en avvikelse som 
avser hanteringen av sekretesskyddade uppgifter inom arbete- 
och försörjning. 

Utredningen om kvalitetsbrist påvisar att kombinationen av 
stress, brist i egenkontroll och den mänskliga faktorn är de 
troliga orsakerna till den uppkomna händelsen. 
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Lex Sarah
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