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Familjenämnden 
 
 
 
 
 
 
Charlotte Rosdala Therese Stendahl 
Ordförande Sekreterare 
 
 
Meddela förhinder i god tid till Kommunledningskontoret som kallar ersättare. 
Telefon 0737-019145 Therese Stendahl 
E-post: kommun@tomelilla.se 
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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     Per Gustafsson 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 8 december 2021 

 

Dialoger och informationsärenden 2022-
01-28 

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

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

• Covid-19 

• Rekrytering  

• Lex Sarah 

 

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

• Covid-19/Skolstart 2022 

• Brösarp - lägesuppdatering 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Therese Stendahl, 2022-01-20. 
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2 (2) 

Familjenämnden centralt/övergripande  

 

Therese Stendahl 

Nämndsekreterare   
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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 2020/124 
 
Datum 8 december 2021 

 

Familjecentral 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen redogör för ärendets utveckling.  

Uppföljning 
Vid varje sammanträde för familjenämnden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Therese Stendahl, 2021-12-08. 

 

Familjenämnden centralt/övergripande  

 

 

Therese Stendahl 

Nämndsekreterare 
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 Familjenämndens individ- och familjeutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 januari 2022 

 

Justerandes sign    

 

Fnifu § 3 Dnr FN 2021/116 

Verksamhetsplan IFO 2022 

Familjenämndens individ- och familjeutskotts 
förslag till familjenämnden 
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
I verksamhetsplanen för 2022 beskriver individ- och familjeverksamheten följande: 

Verksamhetens uppdrag 

Omvärldsbevakning som berör verksamheten 

Nulägesanalys 

Vad verksamheten vill uppnå 

Vad som behöver göras 2022 och vem som är ansvarig 

Långtidsplanering 

Ekonomiska konsekvenser 
Att informera nämnden om förvaltningens verksamhetsplan får inga ekonomiska 
konsekvenser. 

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

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

Uppföljning 
Planen kommer följas upp löpande inom verksamheten. Någon formell uppföljning i 
nämnden av verksamhetsplanen sker inte. 
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 Familjenämndens individ- och familjeutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 januari 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 3 forts. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse socialchef Camilla Andersson, handlingsid: Fn 2022.58. 

Verksamhetsplan 2022 familjenämnden, handlingsid: Fn 2022.51. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Familjenämnden  

Socialchef Camilla Andersson 
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Verksamhetsplan 
2022

VERKSAMHETSPLAN
Individ och familj
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Verksamhetsplan 2022 1 

 

Verksamhetsplan 2022 
Status: Påbörjad    Rapportperiod: 2022-12-31    Organisation: Individ och familj     

Innehåll 
Vad är vårt uppdrag? ..........................................................................................................................2 
Omvärldsbevakning ............................................................................................................................3 
Nulägesanalys ......................................................................................................................................5 
Vad vill vi uppnå? ...............................................................................................................................6 
Vad behöver vi göra? ..........................................................................................................................7 
Vad planerar vi för på längre sikt? ....................................................................................................9 
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Verksamhetsplan 2022 2 

 

Vad är vårt uppdrag? 
Stöd och omsorg 

Missbruksvård 

Barn- och ungdomsvård 

Familjerätt 

Öppenvård 

Integrationssamordning 

Administrativt ansvar för vuxenutbildning och svenska för invandrare 

Arbete och försörjning 

Personligt ombud 
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Verksamhetsplan 2022 3 

 

Omvärldsbevakning 

Omvärldshändelse Effekt för oss 
Digitalisering Kan skapa oro och osäkerhet 

i verksamheten. Digitalt 
utanförskap är en realitet för 
flera av nämndernas 
målgrupper, som därmed kan 
få svårt att använda digitala 
tjänster och service. 

Kompetensförsörjning Bristyrken inom flera av 
verksamhetens områden. 
Högre arbetsbelastning på 
grund av brist på kompetens 

Lågkonjunktur eller inbromsning av högkonjunktur Ökat behov av 
försörjningsstöd och/eller 
behov av 
arbetsmarknadsinsatser. Även 
utmanande att få medborgare 
självförsörjande när andra 
ersättningssystem upphör 
eller förändras. 

Psykisk ohälsa i alla åldersgrupper Medborgarnas ökade behov 
av stöd bidrar till att 
verksamheten kräver en 
annan kompetens och 
samverkan. 

Ändringar i lagstiftning och/eller tillämpning Ställer stora krav på 
omvärldsbevakning och 
anpassning av våra 
verksamheter. 

Pandemi Verksamheten arbetar med 
ett förhöjt beredskapsläge 
och snabba prioriteringar 
krävs 

Arbetsförmedlingens reformering Minskad lokal närvaro kan 
leda till minskad tillgänglighet 
för de som bäst behöver 
stödet. Samverkan mellan 
olika aktörer behöver stärkas. 

  

  

12



  

 

Verksamhetsplan 2022 4 
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Verksamhetsplan 2022 5 

 

Nulägesanalys 

Styrkor Möjligheter 
Verksamheten arbetar över gränserna Tillitsbaserad styrning med ökad delaktighet 

Finns förändringsvilja Ökat samarbete mellan verksamheter och 
individer. 

Vana vid förändringar Närheten till medborgarna 

Korta beslutsvägar Ledarskapsutveckling 

Bred kompetens Arbeta rehabiliterande för ökad 
självständighet 

Engagerade medarbetare  

Svagheter Hot (risk) 
Sårbarhet vid frånvaro Personalomsättning 

Brist på stödresurser Frånvaro 

Digital omognad Upplevd hög arbetsbelastning 

Mycket tradition i tjänsterna Arbeta i stuprör 

 Tar inte tillvara på möjligheter tex digitala 
lösningar 

 Pandemins påverkan på verksamheten 

14



  

 

Verksamhetsplan 2022 6 

 

Vad vill vi uppnå? 
Kommuninvånarnas delaktighet och inflytande 

Individuella behov ska i större utsträckning styra insatserna 

Samarbetet med civilsamhället ska utvecklas 

Verksamheten ska kännetecknas av god kvalitet och ge medborgarna ett gott bemötande 

Verksamheten strävar till en god ekonomisk hushållning 

Stöd och omsorg ska vara en attraktiv arbetsgivare för medarbetare 
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Verksamhetsplan 2022 7 

 

Vad behöver vi göra? 

Mål/uppdrag/viktig 
satsning etc 

Aktivitet Ansvarig När ska det 
vara klart? 

Status 

Grön Arena- ge 
medborgaren möjlighet till 
upplevelse till natur och 
djur. 

Ta tillvara på miljön 
för samtliga 
målgrupper 

Daniel 
Nilsen 

Kontinuerlig 
uppföljning av 
kvalitet och 
nyttjandegrad 

 

Samarbeta med föreningar 
och civilsamhället 

Verksamheterna tar 
initiativ till dialog 
och samarbete 

Samtliga 
chefer 

  

Digitalisera och 
automatisera samtliga 
arbetssätt och processer 
som är möjliga och ger ett 
mervärde 

Enheterna ska 
genomlysa sina 
verksamheter. Prova 
och utvärdera nya 
arbetssätt och 
lösningar. 

Samtliga 
chefer 

  

Undvika externa placeringar 
och möjliggöra kvarboende 

Utveckla effektiva 
hemmabaserade 
lösningar 

Isabell Ahl 
och Fredrik 
Bavand 

December  

Alla ska vara i 
sysselsättning- minskat 
försörjningsstöd eller i rätt 
ersättningssystem 

Anpassade 
vuxenutbildningar, 
kontakt med 
näringsliv, praktik, 
identifiera 
riskgrupper, 
uppföljningar 
externa samarbeten 

Tina 
Svensson 

December  

Förebyggande insatser Föräldrautbildning 
och 
föräldraskapsstöd 

Fredrik 
Bavand 

December  

Att implementera 
tillitsbaserad ledning och 
styrning 

Genom 
verksamhetsdialoger 
involveras  medarbe
tare i det ständiga 
förbättringsarbetet. 

Camilla 
Andersson 

December  

Att implementera 
kvalitetsledningssystemet 

Att möjliggöra att 
samtliga processer, 
rutiner och koncept 
är lättåtkomliga 
digitalt för alla 
medarbetare 

Daniel 
Nilsen 

Juni  
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Verksamhetsplan 2022 8 

 

Öka barns inflytande Säkerställa och 
utveckla arbetssätt 
som främjar barns 
inflytande och insyn 
i sitt liv. 

Samtliga 
chefer 

December  

Att arbeta rehabiliterande 
med målet ökad 
självständighet 

Att fortsätta 
utveckla intensivt 
hemmabaserat 
familjearbete inom 
BoF 

Fredrik 
Bavand 

December  

Familjecentral Starta upp 
familjecentral eller 
familjecentrum 

Camilla 
Andersson 

September  

Nattvandringsprojekt 
Tomelilla 

Kontakta 
föreningar, 
marknadsföring, 
utbildning och stöd 

Daniel 
Nilsen 

Juni  

Öppna data Verksamheten ska 
publicera minst två 
öppna data på 
www.dataprotalen.se 

Camilla 
Andersson 

December  

Införa ett nytt 
verksamhetssystem 

Arbeta med 
implementeringen 
och utse 
arbetsgrupper för 
utvecklingen 

Samtliga 
chefer 

December  

Arbeta med tjänstedesign Utveckla 
arbetssättet i minst 
en grupp 

Daniel 
Nilsen 

December  

Suicidprevention Kompetenshöjning 
inom verksamheten 
genom utbildningar 

Camilla 
Andersson 

December  
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Vad planerar vi för på längre sikt? 
Ny socialtjänstlag from 2023 vilket kan påverka verksamheten avsevärt. 

Samsjuklighetsutredningens påverkan på verksamheten. 

Öka tillgängligheten för våra medborgare tex tidpunkt för genomförande av möten och 
insatser, digitala lösningar, information. 

Mäta effekter av insatser. 

Tidiga och förebyggande insatser ska utvecklas. 
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 Revisorerna 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
14 december 2021 

 

Justerandes sign    

 

Rev § 66 Dnr KS 2021/225 

Uppföljning av granskningar 2019 i 
Tomelilla kommun 

Revisorernas beslut 
Revisorerna beslutar följande: 

 
- Att godkänna granskningsrapport ”Uppföljning av granskningar 2019 – 

Tomelilla kommun ”. 
- Att översända granskningsrapporten samt missivskrivelse till 

kommunstyrelsen och byggnadsnämnden för yttrande senast 2022-03-
17 och till familjenämnden, vård och omsorgsnämnden, 
samhällsbyggnadsnämnden, Tomelilla-Ystad- Sjöbo 
överförmyndarnämnd och kultur- och fritidsnämnden för information 
samt till kommunfullmäktige för kännedom. 

Ärendebeskrivning 
På uppdrag av kommunens revisorer har KPMG AB genomfört en 
uppföljningsgranskning av de fördjupade granskningar som revisorerna genomförde 
2019. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021. 

Förslag till beslut 
Revisorerna beslutar följande: 

 
- Att godkänna granskningsrapport ”Uppföljning av granskningar 2019 – 

Tomelilla kommun ”. 
- Att översända granskningsrapporten samt missivskrivelse till 

kommunstyrelsen och byggnadsnämnden för yttrande senast 2022-03-
17 och till familjenämnden, vård och omsorgsnämnden, 
samhällsbyggnadsnämnden, Tomelilla-Ystad- Sjöbo 
överförmyndarnämnd och kultur- och fritidsnämnden för information 
samt till kommunfullmäktige för kännedom. 
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 Revisorerna 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
14 december 2021 

 

Justerandes sign    

 

§ 66 forts 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2021-12-03, handlingsid: Ks 
2021.4308 

SLUTLIG_Uppföjning granskningar 2019 - Tomelilla kommun, handlingsid: Ks 
2021.4320 

Missivskrivelse_Uppföljning av granskningar 2019_signerad, handlingsid: Ks 
2021.4321 

Missivskrivelse_Uppföljning av granskningar 2019_byggnadsnämnden_signerad, 
handlingsid: Ks 2021.4322 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

 

Kommunstyrelsen för yttrande 

Byggnadsnämnden för yttrande 

Familjenämnden för information 

Vård och omsorgsnämnden för information 

Samhällsbyggnadsnämnden för information 

Tomelilla-Sjöbo- Ystad Överförmyndarnämnd för information 

Kultur- och fritidsnämnden för information 

Kommunfullmäktige för kännedom 
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MISSIV
Revisorerna

Till:
Vård- och omsorgsnämnden, familjenämnden, samhällsbyggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, 
Tomelilla-Sjöbo-Ystad överförmyndarnämnd

För kännedom:
Kommunfullmäktige

Uppföljning av granskningar utförda 2019

På uppdrag av Tomelilla kommuns revisorer har KPMG granskat huruvida de rekommendationer 
som lämnats i samband med fem utvalda granskningar som genomfördes 2019 har haft någon effekt. 
Vidare har revisorerna granskat huruvida direkta brister som noterats i samband med granskningarna 
har åtgärdats. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021.

Revisorerna behandlade bifogad revisionsrapport vid sitt sammanträde 2021-12-14 och beslutade att 
översända rapporten till berörda nämnder för information och till kommunfullmäktige för kännedom. 
Iakttagelser som framkommit i rapporten kommer följas upp av revisorerna i samband med deras 
årliga dialogmöten med nämnder och styrelser.

2021-12-14

Ulla-Christina Lindberg
Ordförande revisorerna 
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Bakgrund
Revisorerna i Tomelilla kommun avser granska huruvida de 
rekommendationer som lämnats i samband med fem utvalda 
granskningar som genomfördes 2019 har haft någon effekt. 
Vidare avser revisorerna granska huruvida direkta brister som 
noterats i samband med granskningarna har åtgärdats.

Syfte och revisionsfrågor 
Syftet med granskningen är att bedöma om granskningar utförda 
under 2019 har haft någon effekt och om den granskade 
nämnden vidtagit några åtgärder med anledning av de 
förbättringsområden som framkommit.

Granskningen avser att besvara följande revisionsfrågor:
— Har nämnden åtgärdat iakttagna förbättringsområden?

— Har nämnden varit lyhörda till de rekommendationer som 
framförts?

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

Granskningen avser följande granskningar som 
genomfördes 2019: 
— Granskning av avyttring av inventarier

— Granskning av intern kontroll

— Granskning av färdtjänsten

— Granskning av måltidsverkstan

— Granskning av bygglov

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

Metod
De fem för uppföljningen aktuella granskningsrapporterna med 
tillhörande missiv samt nämndernas svar på respektive 
granskning har granskats. Utifrån detta underlag har ett antal 
uppföljningsfrågor upprättats. Ansvariga tjänstepersoner har 
ombetts att besvara frågor utifrån vilka åtgärder som vidtagits. 
Inom ramen för uppföljningen har vissa parallella kontroller av 
lämnade uppgifter genomförts. Styrdokument och beslut som 
verifierar svaren har även inhämtats vid behov.

BAKGRUND, SYFTE OCH METOD

25



4

Document Classification: KPMG Public

© 2021 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a 
Swiss entity. All rights reserved.

Bedömningar från granskningen 2019
Regler, rutiner och riktlinjer
Det finns framtagna rutiner för avyttring av inventarier i Tomelilla 
kommun men dessa behöver förtydligas i vissa väsentliga delar. 
För att säkerställa enhetliga avyttringsrutiner bedömer vi det vara 
av vikt att det tydligt framgår vad som är att förstå som mindre 
omfattande avyttring kontra en avyttring av större omfattning. Hur 
behovsavstämning ska ske mellan verksamheter bör tydliggöras, 
samt ett klargörande av hur dokumentering och diarieföring av 
processens olika delar ska ske. Vi noterar vidare att det inte 
anges någon närmare beskrivning av hur värdering ska gå till i 
avyttringsprocessen. Detta sista moment bedömer vi som 
centralt för att säkerställa en likartad och korrekt hantering vid 
värderingsförfarandet.

Avyttringar 2018

Vi noterar att granskade avyttringar delvis genomförts i enlighet 
med de rutiner som nu framarbetats. Vi anser det vara av värde 
att det för respektive avyttrat objekt återfinns en tydlig och 
transparent redovisning. Detta är inte fallet med de försäljningar 
som genomförts med Klaravik där totalbeloppet för flera 
genomförda avyttringar samredovisas, vilket vi bedömer vi vara 
en brist som försvårar uppföljning.

Vidare bedömer vi det vara av vikt att en chef attesterar 
avyttringar, vilket även rutinen numera framhåller. Samtliga 
avyttringar har skett utan dokumenterat godkännande av 
ekonomichefen. Rörande försäljning av gatsten har 
kommunchefen signerat försäljningen, vilket vi ur 
ansvarssynpunkt bedömer som fullgott.

Intern kontroll 

Vi ser det som en brist att kommunstyrelsen inte har antagit en 
ny internkontrollplan för 2018. Vi noterar dock att uppföljning har 
skett utifrån de granskningsområden som kvarstod från 2017 års 
internkontrollplan, samt att kommunstyrelsen antagit en ny 
internkontrollplan för 2019 vilken följer reglementet och COSO-
modellens riktlinjer, vilket vi bedömer vara positivt.

Utifrån vår erfarenhet gällande följsamheten av mallar och rutiner 
(framlagt riskområde i 2019 års plan) betraktar vi en 
riskvärdering till 1 som en mycket låg bedömning. En sådan risks 
eventuella konsekvenser och dess sannolikhet för att inträffa bör, 
utifrån vår erfarenhet, medföra en betydligt högre riskvärdering.

Rekommendationer från granskningen 2019
— Att tillse att dokumenterade rutiner för avyttring förtydligas, 

särskilt avseende förfarandet vid extern försäljning, hur 
behovsavstämning ska ske mellan verksamheter, samt 
avseende dokumentering och diarieföring av olika moment

— att säkerställa att genomförda avyttringar bokförs på samma 
sätt, samt

— att säkerställa att uppföljning avseende rutinefterlevnad 
genomförs.

GRANSKNING AV KOMMUNENS KONTROLL VID AVYTTRING AV INVENTARIER
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Kommunstyrelsens svar till revisionen (beslut daterat 
28 augusti 2019, § 106) 
En uppdatering av nuvarande förvaltningsövergripande rutiner för 
avyttring av lös egendom och utköp av IT-utrustning kommer att 
genomföras under året. Syftet är att bättre beskriva 
tillvägagångssätt samt säkerställa en korrekt hantering i alla led 
genom att förtydliga ekonomiavdelningens roll vid avyttringar. 
Förutsättningen för rutinefterlevnad inklusive spridning av 
gällande rutiner, dokumentering, redovisning och diarieföring av 
avyttringar förbättras därmed. Målet är att det ska vara lätt att 
göra rätt. 

Delegeringsregler för avyttring i varje styrelse/nämnd behöver 
ses över och definition av vad som bedöms vara ren 
verkställighet anpassas till respektive styrelse/nämnds 
ansvarsområdet.   

Uppföljning av avyttringar gjorda på delegation ska göras till 
respektive styrelse/nämnd. 

Samhällsbyggnadsnämndens svar till revisionen 
(beslut daterat 24 maj 2019, § 62)
Samhällsbyggnadsnämnden tar kritiken på fullt allvar. 
Förändringen som har skett genom inrättandet av nämnd istället 
för utskott leder också till förändringar av styrningen och 
kontrollen. Nämnden har exempelvis inte någon egen 
internkontrollplan eller utarbetat mätetal som följer upp de mål 
som nämnden har antagit. 

Samhällsbyggnadsverksamheten anser det viktigt att utarbeta 
dokumenterade rutiner. Det är ett arbete som får ske i nära 
samarbete med ekonomifunktionen och ledningskontoret. 

Under hösten kommer samhällsbyggnadsverksamheten, då 
omorganiseringen har fullt ut verkställts, utarbeta en interkontroll 
och säkerställa att de rutiner och processer som finns efterlevs 
enligt gängse styrdokument/rutiner. 

GRANSKNING AV KOMMUNENS KONTROLL VID AVYTTRING AV INVENTARIER
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Vad visar uppföljningen? 
Kommunstyrelsen
Har kommunstyrelsen förtydligat rutinerna för avyttring av inventarier, 
framförallt när det gäller: förfarande vid extern försäljning, hur behov 
avstämning ska ske mellan verksamheter, samt avseende 
dokumentering och diarieföring av olika moment?

Reviderad ”Rutin för avyttring av inventarier, utrustning och annan lös 
egendom”, har antagits av kommundirektören 1 november 2019. Enligt 
ekonomichefen har rutinen informerats om på kommunstyrelsen, och 
hanterats via kommunens ledningsgrupp och ut i arbetsgrupperna via 
arbetsplatsmöten. 

Tidigare skedde ingen egentlig behovsavstämning utan inventarier 
(möbler framförallt) som blivit över av olika anledningar hamnade i 
förråd runt om i kommunen och någon samordning skedde inte. 
Tomelilla kommun har tillsammans med Ystad, Trelleborg och Skurup 
genomfört en upphandling av delningstjänsten Myloc Sharing, ett 
”kommunalt blocket”. I denna tjänst kan man se tillgängliga inventarier 
inom kommunen och det är i första hand där verksamheterna ska 
beställa om inventarien finns, i andra hand är tanken att man har 
tillgång till Ystads inventarier som de själva inte behöver. 

Enligt ekonomichefen har kommunen haft tjänsten i ca två år men det 
har varit problem med att hitta förråd i kommunen som kan ta emot 
möbler och personal som kan transportera inventarierna till köparen. 
Från och med november i år har dock kommunen påbörjat användandet 
av deras interna blockettjänst – dock i mindre skala men detta 
tillsammans med deras upphandling av begagnade möbler har enligt 
ekonomichefen inneburit lägre kostnader och ett mer hållbart synsätt 
inom förvaltningen. 

Om inget behov finns ska inventarien transporters till 
återvinningen och där skänkas till frivillig organisationer 
(Erikshjälpen/Röda korset mfl). Naturligtvis så kastas inventarien
om den är trasig men det görs direkt när den byts ut och ingår 
inte i det kommunala blocket.

Inventariehanteringen med det tidigare systemet med många 
olika förråd diariefördes inte. I delningstjänsten ska inventarierna 
fotograferas och läggas upp på intranätet så alla verksamheter 
kan se vad som finns tillgängligt och hur skicket är. Därmed 
kommer en dokumentation automatiskt att ske vid ”försäljning”. 

Extern försäljning sker framförallt av större inventarier såsom 
bilar, transportfordon. Värdering sker endera delen via 
Kvarndammen eller framgår av offert från annat 
transportleverantör. Avstämning sker mot bokfört värde i 
anläggningsreskontran. Det sker en avstämning med 
ekonomiavdelningen i samband med dessa större avyttringar. 

Ett exempel under 2021 har varit avyttring av konstgräsplan där 
såväl ekonomi- som kansliavdelningen har varit informerade. 
(kansliet med anledning av juridiska frågor). I detta fallet var det 
inte någon försäljning utan kommunen skänkte bort hela/delar av 
konstgräsplanen i utbyte mot att förningarna transporterade bort 
konstgräset själva. 

När det gäller avyttring av datorer så sker det inte 
överhuvudtaget mer än till en upphandlad leverantör (ATEA) som 
tar emot utrustningen. 

GRANSKNING AV KOMMUNENS KONTROLL VID AVYTTRING AV INVENTARIER
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Vad visar uppföljningen? 

Kommunstyrelsen (forts.)

Har kommunstyrelsen säkerställt att genomförda avyttringar 
bokförs på ett enhetligt sätt?

Kommunen använder systemet kommun Bas där det framgår hur 
kontering ska ske. Alla inbetalningar kommer via 
ekonomiavdelningen som kan säkerställa att poster som finns i 
anläggningsreskontran ska utrangeras (alternativt tas in som en 
driftintäkt). 

Har kommunstyrelsen säkerställt att uppföljning av 
rutinefterlevnad genomförs?

I dagsläget har inte någon speciell uppföljning skett mer än vid 
större avyttringar, där kommunen har ett bokfört värde att reglera 
försäljningen mot. Enligt ekonomichefen finns kontrollmomentet 
dock med i riskanalysen för 2022.

Samhällsbyggnadsnämnden
Sedan den förra granskningen har kommunledningskontoret tagit 
fram rutiner och regler för hur inventarier ska kunna säljas.

Samhällsbyggnadsverksamheten har sedan granskningen 
avyttrat en inventarie (konstgräsplan) i enlighet med gällande 
rutin och regler.

Huruvida inventarier bokförs rätt är inte en fråga som 
samhällsbyggnadsnämnden bedömer är inom nämndens ansvar 
eller samhällsbyggnadsverksamheten utan detta ansvar ligger på 
kommunledningskontorets medarbetare och därmed 
kommunstyrelsen eftersom nämnden eller 
samhällsbyggandsverksamheten inte har egna ekonomer.

Vår bedömning 
Vår sammanfattande bedömning är att åtgärder vidtagits utifrån 
rekommendationerna i den tidigare granskningen. Vi grundar vår 
bedömning på att kommunstyrelsen genom kommundirektör har 
reviderat rutinerna för avyttring av inventarier, utrustning och 
annan lös egendom under hösten 2019. Därtill har förtydligande 
gjorts i rutiner och delegeringsregler avseende 
behovsavstämning av inventarier genom delningstjänsten Myloc
Sharing. Vi kan dock konstatera att kommunstyrelsen sedan 
granskningen genomfördes inte genomfört någon särskilt 
uppföljning av hur rutinerna efterlevs. Detta kommer dock ingå i 
kommunstyrelsens interna kontrollplan för 2022.

GRANSKNING AV KOMMUNENS KONTROLL VID AVYTTRING AV INVENTARIER
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Bedömningar från granskningen 2019
Organisation
Det finns till stor del framtagna rutiner som kan säkerställa en 
ändamålsenlig ärendehantering för bygglovsprocessen, vilket vi 
bedömer vara positivt. Det finns dock uppenbara brister vad 
gäller verksamhetens organisation och sårbarhet med tanke på 
den rådande personalstyrkan. Om bygglovschefen eller 
bygglovshandläggaren skulle vara sjuk en längre period eller 
lämna enheten skulle detta leda till att handläggningsrutinerna 
slutar att fungera. Det är därför viktigt att nämnden säkerställer 
att det finns tillräckliga resurser för att minska sårbarheten i 
bygglovsprocessen.
Därutöver är det enligt uppgift en hög arbetsbelastning på 
enheten vilket är information som inte har nått politikerna. Vi 
finner det vara en brist att nämnden inte har kännedom om 
arbetsmiljön i verksamheten eftersom det är deras ansvar. Det 
räcker i vår mening inte att ha koll på verksamhetens resultat och 
därmed utgå från att det står rätt till i verksamheten. Det är av 
vikt att i sammanhanget påtala att arbetsbelastningen för 
bygglovschefen kommer öka ytterligare när den nuvarande 
handläggaren slutar om det inte går att skyndsamt rekrytera en 
ersättare.
Delegationsordningen ger delegation till namngivna tjänstemän 
istället för funktioner. Detta leder till att delegationsordningen 
måste ändras när det sker förändringar bland personalen. Detta 
bedöms inte vara en effektiv hantering och rekommendationen är 
att ändra delegationsordningen på så sätt att den ger delegation 
till funktioner och inte till personer. Därutöver kan det finnas 
anledning att se över delegationsordningen i syfte att säkerställa 
att den överensstämmer med nämndens intentioner.

Plan- och bygglagens krav

För handläggningen finns i grund och botten ett tillräckligt 
arbetssätt för bygglovsprocessen. Handläggningstiden har inte 
överskridit tio veckor i något av ärendena i stickprovet. Det är en 
brist att mottagningsbevis inte skickats ut i alla ärenden. Av 
stickprovsundersökningen framkom att mottagningsbevis inte har 
skickats ut eftersom mottagningsbevis skickas ut i samband med 
begäran om kompletteringar. Mottagningsbevis ska skickas ut 
oavsett om kompletteringar behövs eller inte.

GRANSKING AV BYGGLOVSPROCESSEN
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Bedömningar från granskningen 2019 (Forts.)
Kommunikation
Det finns tydliga framtagna rutiner kring hur kommunikation ska 
skötas mot nämnden, myndigheter, organisationer och 
privatpersoner. Därutöver har allmänheten möjlighet att kontakta 
bygglovsenheten genom ett flertal kanaler. Sammantaget visar 
detta att kommunikationen till allmänheten till största del 
hanteras på ett ändamålsenligt sätt. På grund av de JO-
anmälningar som inkommit finns det dock anledning att se över 
om bygglovsenhetens rutiner följs i praktiken. 
Rutiner kring utlämnande av allmänna handlingar bör också ses 
över för att säkerställa att detta görs på korrekt sätt. Vi kan 
konstatera att nämnden inte genomför egna kundundersökningar 
och det anser vi inte vara nödvändigt för att kunna utveckla 
verksamheten med kundupplevelsen som grund. Däremot skulle 
nämnden kunna arbeta på ett mer systematiskt sätt med den 
inkomna feedbacken som de tar del av bland annat via 
kommunens klagomålshantering. Till exempel skulle 
dokumentering av inkomna synpunkter, vilka åtgärder som 
genomförts med anledning av synpunkterna och resultatet av 
åtgärderna kunna bidra till ett mer systematiskt arbetssätt.

Rekommendationer från granskningen 2019
— Se över organisationens resurser för att minska sårbarheten
— Se över delegationsordningens utformning
— Systematisera arbetet vad gäller inkomna synpunkter 

GRANSKING AV BYGGLOVSPROCESSEN
Byggnadsnämndens svar till revisionen (beslut daterat 
25 mars 2020, § 35) 
Byggnadsnämnden är kritisk till rapportens resultat då den på 
flera punkter är baserad på direkt felaktig fakta, och 
granskningen dessutom till delar inte är baserad på gällande 
lagrum i PBL. 
Vad gäller revisionens rekommendationer har nämnden följande 
svar: 

Nämnden skickar frågan om förstärkning av organisationens 
resurser till kommunstyrelsen då personalansvar, bemanning 
mm delegeras vidare nedåt från kommunstyrelsen. Som 
nämnden ser det bör dock bygglovsenheten, utöver den nya 
bygglovshandläggare som rekryterats i januari 2020, snarast 
stärkas med ytterligare bygglovshandläggare för att minska 
sårbarheten vi ledigheter eller sjukdom. 

Ett annat alternativ är att samarbete med andra kommuners 
bygglovshandläggning. Kommunernas samlade personalresurser 
skulle då kunna nyttjas bättre utan ökade personalkostnader. 
Nämnden ställer sig därför bakom fortsatt utredning av 
möjligheterna till utökat  samarbete mellan kommuner. 

Delegeringsordningen har 2020-02-05 reviderats med funktioner 
istället för namngivna tjänstepersoner. 

Även om revisionsrapporten delvis är baserad på felaktig fakta 
finns det alltid utrymme för förbättring av rutiner. Nämndens 
handläggare har därför påbörjat dokumentering av de rutiner 
som redan är etablerade som gäller inkomna synpunkter, samt 
påbörjat arbete med systematiseringen av dokumentation och 
uppföljning av synpunkter. 
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Forts. Byggnadsnämndens svar till revisionen (beslut 
daterat 25 mars 2020, § 35) 
Det finns fortfarande direkta felaktigheter i revisionsrapporten:

JO-anmälningarna har bägge gällt tillsynsärenden, inte 
bygglovsärenden. Nämnden finner det anmärkningsvärt att 
granskning av bygglovsprocessen blandas ihop med processen 
kring tillsyn, då JO-anmälningarna har gällt just tillsynsärenden. I 
en professionell granskning bör kommentarer kring JO-anmälan 
baseras på PBL:s krav på tillsyn.

Nämndens delegeringsordning hade lagts om till namngivna 
tjänstepersoner innan nuvarande bygglovschef tillträdde.

Brukarundersökningar genomförs. SKLs Insikt uttryckligen är en 
brukarundersökning som skickas till kunder som haft ett avslutat 
myndighetsärende med kommunen under mätåret. Tomelilla 
kommun köper intervjuer med både företagare och 
privatpersoner, och underlaget som skickas in till dem som 
genomför intervjuerna omfattar samtliga beslut som fattas 
inledningsvis (bygglov och startbesked) under året. Underlaget 
omfattar alltså samtliga inkommande tillstånds är 
Bygglovschefen gick vid tidpunkten för revisionen inte igenom 
samtliga ärenden, utan byggnadsinspektören handlade (och 
handlägger fortfarande) självständigt startbesked och slutbesked, 
medan dåvarande bygglovshandläggare självständigt handlade 
och fattade beslut i enklare bygglovsärenden.

Byggnadsnämnden har inget arbetsmiljöansvar och kan inte 
påverka bemanning eller arbetsmiljö direkt. Detta ansvar ligger 
på kommunstyrelsen.

GRANSKING AV BYGGLOVSPROCESSEN

Vad visar uppföljningen? 
Vilka åtgärder har byggnadsnämnden vidtagit och planerar att 
vidta vad gäller organisationens resurser i syfte att minska 
sårbarheten och för att nämnden ska kunna utföra sitt uppdrag 
på ett tillfredsställande sätt?

Sedan yttrandet från nämnden i mars 2020 har 
personalförändringar genomförts och alla rutiner gås enligt 
samhällsbyggnadschefen igenom löpande för att säkerställa att 
de stämmer, allt alla medarbetare känner till dem och att de 
uppdateras i enligt med den digitaliseringsutveckling som sker på 
byggenheten. Bygglovschefen ansvarar för uppföljning och 
kontroll av att gällande rutiner och processer följs. 

Under 2021 har två bygglovshandläggare anställts, vilket 
motsvarar en utökning om 1,5 årsarbetare. En 
byggnadsinspektör motsvarande heltidstjänstgöring har även 
anställts under året, vilket är en utökning med 50% tjänst i 
jämförelse med tidigare byggnadsinspektör. I övrigt har inga 
personalförstärkningar genomförts inom byggenheten. 

Det har inte skett några personella beslut av byggnadsnämnden 
eller av kommunstyrelsen i egenskap av arbetsmiljöansvarig för 
verksamheten, för att säkerställa tillräckliga resurser för att 
minska sårbarheten i bygglovsprocessen. Dock har 
kommunstyrelsen fattat beslut om att byggnadsnämnden inte 
behöver återställa sitt ekonomiska underskott för 2021. 

Inga politiska beslut/åtgärder har fattats av nämnden under året 
för att säkerställa en rättssäker myndighetsutövning. 
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Forts. Vad visar uppföljningen? 
Har åtgärder vidtagits avseende vilka rutiner som tillämpas vid 
kommunikation till allmänheten samt vid utlämnande av 
handlingar?
I svar från samhällsbyggnadschefen kring vilka åtgärder 
byggnadsnämnden vidtagit med anledning av de 
rekommendationer som framfördes i granskningen, hänvisas till 
det yttrande som byggnadsnämnden lämnat till revisionen 25 
mars 2020. Den enda punkt som verksamhetschefen inte ställer 
sig bakom är att nämnden ska fatta beslut om att införa 
mottagningsbevis eftersom det är en hur-fråga som bör hanteras 
av verksamheten och inte av nämnden. Av 
samhällsbyggnadschefen framgår att mottagningsbevis numera 
skickas ut för alla ansökningar och anmälningar som inkommer 
till avdelningen. Detta oavsett om komplettering krävs eller ej. 

Har byggnadsnämnden reviderat delegationsordningens 
utformning?
Delgeringsordningen har 2020-02-05 reviderats med funktioner 
istället för namngivna tjänstepersoner.

Har byggnadsnämnden systematiserat arbetet vad gäller 
inkomna synpunkter? Genomförs brukarundersökningar på 
regelbunden basis förutom nämndens deltagande i SKL:s Insikt?
Enligt samhällsbyggnadschefen hanteras synpunkter centralt av 
Tomelilla direkt. Det är inget som faller på respektive nämnd. I 
svar framkommer att nämnden inte har några planer på att 
genomföra egna brukarundersökningar.

Vår bedömning 
Vår sammanfattande bedömning är att byggnadsnämnden inte i 
tillräcklig omfattning vidtagit åtgärder för att minska sårbarheten 
avseende organisationens personalresurser. Även om vissa 
personalförändringar skett och rekryteringar gjorts sedan 
granskningen genomfördes, bedömer vi att nämnden fortsatt står 
inför betydande utmaningar för att säkerställa tillräckliga resurser 
och en ändamålsenlig organisation för att utföra sitt uppdrag. Vi 
konstaterar att varken byggnadsnämnden eller kommunstyrelsen 
fattat några särskilda beslut om åtgärder/resurser för att minska 
sårbarheten i organisationen. Vidare saknas särskilda beslut av 
byggnadsnämnden avseende åtgärder/resurser för att 
säkerställa en rättssäker myndighetsutövning. 

Vi konstaterar att nämnden vidtagit åtgärder vad gäller att 
revidera delegationsordningen. Vi konstaterar att nämnden 
fortsatt inte genomför några egna brukarundersökningar utifrån 
inkomna synpunkter utöver den brukarundersökning som 
genomförs via SKL:s Insikt.

GRANSKING AV BYGGLOVSPROCESSEN
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Bedömningar från granskningen 2019
Kommunens fullgörande av ansvar enligt överenskommelsen
Vår bedömning är att Tomelilla kommun till stor del har fullgjort 
sitt ansvar enligt överenskommelsen. Både kommunstyrelse och 
vård-och omsorgsnämnden som bär kostnadsansvaret har 
delgetts protokoll och minnesanteckningar och kan på så sätt 
följa arbetet. Det finns en tydlig brist i deltagandet i kundråden 
som inte kan uppvägas av att ledamöterna och tjänstemän 
regelbundet deltar i sina respektive råd.
Ansvarsfördelning mellan Region Skåne och kommunen i 
Praktiken
Vår bedömning är att ansvarsfördelningen mellan Region Skåne 
och Tomelilla kommun är tydlig men enbart till viss del fungerar i 
praktiken. Förväntningarna på Region Skåne och på kommunen 
är höga från den andre parten. Båda parter upplevs vilja utveckla 
färdtjänsten men inte vara överens om vem vilka förutsättningar 
som finns. Vi bedömer också att kommunen i större utsträckning 
behöver ta ett strategiskt ansvar för att aktivt kunna arbeta med 
färdtjänstfrågorna samt för att kunna påverka sina kostnader.
Kundnöjdhet
Det är inte möjligt att till fullo bedöma ifall kunderna är 
tillfredsställda med färdtjänsten då underlaget är icke-signifikant. 
Några slutliga bedömningar kan därför inte göras. Däremot 
bedömer vi att ickesignifikant statistik kan ses som en indikation 
på hur nöjdheten ser ut i kommunen varför vi ser ett värde i att 
presentera och tolka denna. Vi bedömer baserat på det icke-
signifikanta statistiska underlaget att kunderna i Tomelilla till stor 
del är nöjda och upplever att färdtjänsten fungerar 
tillfredsställande.

Uppföljning och förbättringsåtgärder

Vår bedömning är att den ekonomiska modell som finns i 
överenskommelsen tydliggör vilka kostnader som kommunen ska 
betala. Kommunen kan med hjälp av modellen bedöma vilka 
delar den har möjlighet att påverka för att på sikt öka sin egen 
kostnadseffektivitet. Vi konstaterar att underlag för uppföljning 
tillhandahålls till stor del av Skånetrafiken i enlighet med 
överenskommelsen. Vi bedömer att kommunen behöver ta ett 
större ansvar för att säkerställa att de avsatta medlen täcker 
kostnaderna samtidigt som kommunen arbetar med att påverka 
sina kostnader.

Rekommendationer från granskningen 2019
— Att vård- och omsorgsnämnden säkerställer att utsedda 

representanter deltar i Skånetrafikens kundråd.

— Att vård- och omsorgsnämnden internt och i dialog med 
Skånetrafiken tydliggör hur överenskommelsens 
ansvarsfördelning ska tolkas samt hur Tomelilla kommun kan 
bidra till att verka för en kostnadseffektiv färdtjänst.

— Att vård- och omsorgsnämnden skapar en struktur för hur 
kommunen kan arbeta med uppföljningen av kundnöjdheten 
när underlaget tillhandahålls.

— Att vård- och omsorgsnämnden säkerställer att det finns 
ändamålsenliga strukturer för att arbeta med uppföljningen 
och vid behov genomföra förbättringsåtgärder för att sänka sina 
kostnader.

GRANSKNING AV FÄRDTJÄNSTEN
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Vård- och omsorgsnämndens svar till revisionen 
(beslut daterat 26 mars 2020, § 31) 
Utsedda kundråd: vård- och omsorgsnämnden har vidtagit 
åtgärder för att säkra upp att kommunen har representerats i 
kundrådet. Pensionärsrådet som tidigare utsett representant har 
fått en dragning av behovet av aktiv medverkan i kundrådet och 
har nu utsett två kundrådsrepresentanter för att minska 
sårbarheten. 

Kommunens representanter kommer att medverka i de 
samrådsmöten som Region Skåne kallar till. Det hade dock varit 
önskvärt att vissa av dom fysiska samrådsmötena i Hässleholm 
ersätts med digitala möten. Det åtgår i princip en hel arbetsdag 
per fysiskt möte och deltagare från vår kommun.

Dialog om ansvarsfördelning: det är av största intresse för vård-
och omsorgsnämnden att färdtjänsten bedrivs kostnadseffektivt. 
Nämnden ser fram emot en ökad dialog med Skånetrafiken och 
kommer även internt att föra dialoger. Den interna dialogen 
behöver vara nämndöverskridande så att nämnden kan 
informera Skånetrafiken om t.ex. bostadsbyggande som kan 
påverka resandet. Överenskommelsen gäller också att s e till att 
den nationella vägdatabasen är uppdaterad och att nämnden 
delat i Region Skånes tillgänglighetsarbete. 

Tomelilla har ett högre antal personer med färdtjänsttillstånd per 
tusen invånare (35) jämfört med Skåne (26). Detta behöver ses 
både i förhållande till antalet äldre i kommunen och till geografisk 
storlek. Antalet med färdtjänsttillstånd har också ökat och ca 20% 
utnyttjar inte färdtjänsten men kommunen betalar per tillstånd.    

De flesta nöjda med färdtjänsten: hittills har nämnden endast fått 
redovisat nöjdheten för samtliga kommuner, och inte på 
kommunnivå och inväntar kommunspecifika uppgifter. Det finns 
en tydlig struktur med både representanter i råden och för 
återföring till nämnden för att arbeta med kundnöjdheten.

GRANSKNING AV FÄRDTJÄNSTEN
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Forts. Vård- och omsorgsnämndens svar till revisionen 
(beslut daterat 26 mars 2020, § 31) 
Förbättringsåtgärder för att minska kostnaden: inför 
överenskommelsen yttrade sig SÖSK om kommunernas 
begränsade möjlighet att besluta i sakfrågorna samtidigt som de 
ska svara för 50% av alla kostnader. Möjligheterna att påverka är 
begränsade och det finns inga incitament för Region Skåne att 
hålla nere de administrativa kostnader. Avgörande blir istället hur 
Skånetrafiken hanterar myndighetsutövningen, utbyggnaden av 
kollektivtrafiken, hur resorna upphandlas och organiseras. 

Ett förslag som lades fram var att kommunerna skall erhålla 
möjlighet att påverka är att komplettera förslaget med att tillsätta 
ett politiskt presidium, en styrgrupp, med beslutsmässiga 
representanter från regionen och de fyra hörnen. Ett arbetssätt 
som redan finns kring den ordinarie kollektivtrafiken i flera 
kommuner idag med ett gott resultat.
Nämnden samverkar gärna med Region Skåne i ex en 
kampanj för att få fler färdtjänstresenärer i kommunen att 
istället åka gratis kollektivtrafik. Tillgång till och närhet till 
kollektivtrafik ska inte påverka myndighetsutövningen men 
avstånd till närmsta buss- eller tågstation är av stor 
betydelse för personer med funktionsnedsättning. Den 
nuvarande modellen kompenserar inte ett sämre utbud av 
kollektivtrafik och tyvärr är risken stor för att kostnaderna 
ökar än mer för färdtjänsten i vård landsbygdskommun.

GRANSKNING AV FÄRDTJÄNSTEN

Kommunen skulle också behöva mer uppgifter för att föreslå 
åtgärder för de dryga 20% som inte utnyttjar färdtjänsten. Idag 
har vi ingen kännedom om vilka eller varför. 

Vad visar uppföljningen?
Att vård- och omsorgsnämnden säkerställer att utsedda 
representanter deltar i Skånetrafikens kundråd.

I svar från socialchefen framkommer att kontakt togs omgående 
med kommunens pensionärsråd efter att det framkommit i 
granskningsrapporten att ingen deltagit från kommunens sida i 
kundrådet. Det visade sig att denne varit sjuk en längre tid och 
inte kunnat delta. Två nya kundråd utsågs på sittande möte av 
pensionärsrådet och uppgifterna meddelades till Skånetrafiken. 

Vidare har man föreslagit att digitala möten ska fortsätta för både 
kundråd-politiker- och tjänstemannaråd för att underlätta och öka 
deltagandet. 
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Att vård- och omsorgsnämnden säkerställer att det finns 
ändamålsenliga strukturer för att arbeta med uppföljningen och 
vid behov genomföra förbättringsåtgärder för att sänka sina 
kostnader.

Socialchefens bedömning är att nämnden har en tydlig struktur 
enligt föregående svar men att kommunen har små 
påverkansmöjligheter att på egen hand sänka kostnaderna då 
det är Skånetrafiken som ansvarar för myndighetsutövningen.
Tillsammans med Skånetrafiken behöver kommunen titta vidare 
på vilka möjligheter kommunen har att påverka ex. att 
färdtjänstresor inte används istället för sjukresor och att de som 
söker tillstånd också nyttjar det till resor. 

Vår bedömning
Vår sammanfattande bedömning är att vård- och 
omsorgsnämnden vidtagit åtgärder i enlighet med de 
rekommendationer som lämnades i den tidigare granskningen.

Forts. Vad visar uppföljningen?
Att vård- och omsorgsnämnden internt och i dialog med 
Skånetrafiken tydliggör hur överenskommelsens 
ansvarsfördelning ska tolkas samt hur Tomelilla kommun kan 
bidra till att verka för en kostnadseffektiv färdtjänst.

Frågan har enligt socialchefen delvis berörts under ett 
tjänstemanna- och politikermöte under 2020. När exempelvis 
vård- och omsorg gör risk -och konsekvensanalyser inför 
förändringar (flytt eller stängning av verksamheter) ska även 
konsekvensen för färdtjänstresor belysas och meddelas 
Skånetrafiken. 

Även om färdtjänst inte beviljas utifrån bristen på allmänna 
kommunikationer så är det av betydelse att kommunen kan 
påverka ex. busshållplatser och turer för allmänna 
kommunikationer så att kommunikationerna blir tillgängliga för 
alla.  

Att vård- och omsorgsnämnden skapar en struktur för hur 
kommunen kan arbeta med uppföljningen av kundnöjdheten när 
underlaget tillhandahålls.

Underlagen bereds till vård -och omsorgsnämndens 
arbetsutskott av tjänsteman som deltar i tjänstemannarådet och 
lyfts därefter vidare till nämnden. Det är för närvarande 
ordförande och vice ordförande i nämnden som deltar i 
politikerrådet för färdtjänsten. Ärenden kan också lyftas vidare till 
kommunstyrelsen.
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Bedömningar från granskningen 2019
Riskanalyser och internkontrollplaner 2019

Kommunstyrelsens och nämndernas arbete med intern kontroll 
kan inte bedömas vara fullt ut ändamålsenligt. Vi grundar 
bedömningen på flera aspekter. För det första anser vi att arbetet 
med riskanalyserna kan förbättras genom att öka antalet 
identifierade risker i verksamheten. Vi finner det otillräckligt att 
flera nämnders riskanalyser enbart har ett fåtal identifierade 
risker som grund för internkontrollplanen. Eller som i 
byggnadsnämndens fall enbart avser nämndens mål. 
Reglementet föreslår flera riskkategorier som kan användas vid 
identifiering av risker och vi kan inte bedöma om nämnderna 
utgår från riskkategorierna när de genomför sina riskanalyser. 
Vidare anser vi att nämnderna likt kultur- och fritidsnämnden ska 
ha en bruttorisklista att utgå från när kontrollmomenten till 
internkontrollplanen fastställs. På så sätt tar nämnden del av 
samtliga identifierade risker istället för enbart förslaget till 
internkontrollplan som lämnas för beslut. 

För det andra bedömer vi att nämnderna och kommunstyrelsen 
inte fullt ut följer reglementet vad gäller valet av kontrollmoment 
som ingår i deras internkontrollplaner. I reglementet finns en 
förklaring till hur riskvärderingen ska genomföras och vilken 
riskvärdering som ska uppnås för att ingå i internkontrollplanen. 
Detta arbetssätt följs inte av samtliga, och vi anser att 
kommunstyrelsen har ett ansvar med anledning av sin 
uppsiktsplikt och sin samordnande roll att tillse att arbetet följer 
det beslutade reglementet.

Vidare anser vi att dokumentation kring genomförda kontroller vid 
uppföljningen som lämnas till kommunstyrelsen och nämnderna 
inte är tillräckligt utförliga. Av dokumentationen som vi har tagit 
del av går det inte att utläsa resultatet av enskilt utförda 
kontroller. Det kan inte bedömas som tillräckligt att nämnden 
enbart tar del av en sammanställning för hela året.

Avslutningsvis vill vi framhålla att intern kontroll är 
kommunstyrelsens och nämndernas verktyg för att löpande 
under året tillse och följa upp att riskerna i verksamheten 
hanteras och/eller minimeras och ska inte reduceras till en 
information som nämnden ska ta del av när året har gått. En 
kvalitativt genomförd intern kontroll som samspelar med övriga 
styr- och uppföljningssystem i verksamheten bidrar till en ökad 
kvalité, säkrare verksamhet och tydligare styrning. Ett viktigt 
verktyg för nämnder och styrelser som därför bör säkerställa att 
de är involverade i planeringen och välinformerade gällande 
uppföljningen.

Rekommendationer från granskningen 2019
Rekommendationer till kommunstyrelsen och samtliga nämnder:

— Tillse att det genomförs en heltäckande risk- och 
väsentlighetsanalys, stärka sin bevakning av 
internkontrollarbetet under året så att kontroller sker 
kontinuerligt och att återrapportering av genomförda 
kontroller sker, samt

— Involvera sig i risk- och väsentlighetsbedömningen

Rekommendationer till kommunstyrelsen:

— Upprätta riktlinjer för riskbedömning, dokumentation av 
genomförande kontrollmoment och säkerställa att dessa 
efterlevs.

GRANSKNING AV INTERN KONTROLL
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Kommunstyrelsens svar till revisionen (beslut daterat 9 
oktober 2019, § 129) 
Det pågår sedan 2018 ett större arbete med att systematisera 
och digitalisera kommunens interna kontrollarbete. Under hösten 
2019 kommer en översyn av reglemente för intern kontroll att ske 
och tillämpningsanvisningar att tas fram. I detta arbete ingår att 
upprätta riktlinjer för riskbedömning, att systematisera 
dokumentation av genomförda kontrollmoment samt att fastställa 
rutiner kring avrapportering. Detta ska möjliggöra att både 
politiker och medarbetare i större utsträckning involveras i det 
interna kontrollarbetet. 

Byggnadsnämndens svar till revisionen (beslut daterat 
4 september 2019, § 68)
Nämnden följer beslutad internkontrollplan och protokollför 
redovisning av årets samlade resultat till nämnden 1 gång per år. 
Detta sker i regel vid årets sista eller vid påföljande års första 
möte så att resultatet kan rapporteras in till helårsbokslutet på 
verksamhetsnivå och denna rapporteras informellt till nämnden 
var fjärde månad. 

Byggnadsnämndens internkontrollplan för 2020 kommer att 
förtydligas med att samtliga risker och interkontrollpunkter följs 
upp på verksamhetsnivå regelbundet under hela året, och att 
väsentliga avvikelser rapporteras senast på nästkommande 
nämndmöte. 

Familjenämndens svar till revisionen (beslut daterat 13 
september 2019, § 82) 
Familjenämnden kommer att beakta de slutsatser som 
framkommit efter revisorernas granskning när riskanalys ska 
genomföras och intern kontrollplan för 2020 utarbetas

Riskanalysernas genomförande ska utgå från Familjenämndens 
uppgifter enligt reglementet. För att höja kvaliteten ska separata 
riskanalyser göras för de olika verksamheterna, där en ökning av 
antal identifierade risker kommer att anges. En bruttolista ska tas 
fram och förvaltningen ska använda denna som underlag när 
förslag till kontroller i den interna kontrollplanen utarbetas. 
Familjenämnden kommer att delges samtliga identifierade risker i 
samband med att den interna kontrollplanen ska beslutas. 

Det ska framgå i den interna kontrollplanen vilka kontrollmoment 
som kommer att genomföras under året, dessa ska redovisas 
enligt beslutad tidsplan. Om det i samband med genomförandet 
av beslutade kontrollmoment framkommer avvikelser ska det tas 
fram en orsaksanalys och en åtgärdsplan ska utarbetas. En 
sammanställd uppföljning av det aktuella årets interna 
kontrollplan ska presenteras för nämnden. 

GRANSKNING AV INTERN KONTROLL
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Kultur- och fritidsnämndens svar till revisionen (beslut 
daterat 27 augusti 2019, § 50) 
Det är självklart att internkontrollplanen ska utformas i enlighet 
med den riktlinje som gäller. Den interna kontrollplan som ska 
upprättas för 2020 kommer att uppfylla de punkter som 
revisionen riktar kritik mot. 

Samhällsbyggnadsnämndens svar till revisionen 
(beslut daterat 23 augusti 2019, § 72) 
Förvaltningen kommer att lämna förslag till intern kontrollplan 
gällande samhällsbyggnadsnämnden under hösten 2019.

Vård- och omsorgsnämnden svar till revisionen (beslut 
daterat 26 september 2019, § 66)
Vård- och omsorgsnämnden kommer beakta de slutsatser som 
framkommit efter revisorernas granskning när riskanalys ska 
genomföras och intern kontrollplan för 2020 utarbetas. 
Riskanalysens genomförande ska utgå från vård och 
omsorgsnämndens uppgifter enligt reglementet. Arbetet med 
riskanalysen ska förbättras genom att öka antalet identifierade 
risker i verksamheten. En bruttolista ska tas fram och 
förvaltningen ska ha denna som underlag när förslag till 
kontroller i internkontrollplanen utarbetas. Vård och 
omsorgsnämnden kommer delges samtliga identifierade risker i 
samband med att internkontrollplanen ska beslutas.
Om det i samband med genomförandet av beslutade kontroller i 
internkontrollplanen framkommer avvikelser ska det tas fram en 
orsaksanalys och en åtgärdsplan utarbetas.  

Överförmyndarnämnden svar till revisionen (beslut 
daterat 10 oktober 2019, § 46)
Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd är en nybildad 
nämnd och är en gemensam nämnd för tre kommuner. 

Innan nämnden bildades hade de tre samverkande kommunerna 
sin egen internkontroll och de befintliga planerna låg till grund vid 
utformandet av en ny internkontrollplan.

Riskanalysen och internkontrollplanen togs fram under början av 
2019 och antogs av nämnden i mars 2019. Nämnden valde att 
koncentrera sig på de tre risker som bedömdes vara de mest 
relevanta och som ger störst konsekvenser för verksamheten. De 
kontrollmoment som valts är alla avsedda att följas upp vid årets 
slut, vilket är anledningen till att ingen uppföljning ännu har skett. 

Överförmyndarnämnden avser att inför 2020 utvärdera och 
uppdatera den befintliga internkontrollplanen.

Ny riskanalys av verksamheten ska genomföras och en 
bruttolista över identifierade risker kommer att tas fram. Detta ska 
utgöra underlaget för framtagandet av en ny internkontrollplan för 
överförmyndarnämnden för 2020. De identifierade riskerna 
kommer att delges i nämnden i samband med beslut om nu 
internkontrollplan. 

Med tanke på att överförmyndarverksamheten är en relativt liten 
verksamhet avser nämnden att hålla antalet kontrollpunkter 
relativt lågt och istället årligen fokusera på nya områden för 
intern kontroll.  

GRANSKNING AV INTERN KONTROLL
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Vad visar uppföljningen?
Kommunstyrelsen
Har kommunstyrelsen upprättat riktlinjer för riskbedömning, 
dokumentation av genomförande av kontrollmoment och 
säkerställt dess efterlevnad gällande kommunens arbete med 
intern kontroll?

Enligt förvaltningsledningen har ett utvecklingsarbete gällande 
intern kontrollarbetet genomförts efter revisionens granskning. 
Reglementet har reviderats och nya rutiner och mallar har tagits 
fram för att få ett enhetligt arbetssätt inom kommunen. En 
handbok har även tagits fram som hjälp i arbetet. En samordnare 
på ekonomiavdelningen har tillsammans med ansvariga på 
nämnderna stöttat i implementeringen av nya mallar och rutiner.

Har kommunstyrelsen sett till att det genomförs en heltäckande 
risk- och väsentlighetsanalys som omfattar flera riskkategorier. 
Tas en bruttorisklista fram som grund för fastställande av 
kontrollmoment till internkontrollplanen? Är kommunstyrelsen 
involverad i framtagandet av risk- och 
väsentlighetsbedömningen?

Arbetet med att ta fram en heltäckande riskanalys startar i de 
olika avdelningarna inom kommunledningskontoret, oftast i 
samband med verksamhets- och planeringsdag alternativt vid 
APT. Riskerna värderas utifrån den mall som tagits fram och 
samordnas i en gemensam bruttolista som presenteras för 
kommunstyrelsen, som gör bedömningen om det uppfattas som 
en korrekt uppskattning och om eventuella ytterligare risker 
identifieras. 

GRANSKNING AV INTERN KONTROLL

Såväl 2020 som 2021 har kommunstyrelsen gett förvaltningen i 
uppdrag att återkomma med ytterligare risker (inom upphandling 
år 2020 och inom digitalisering/IT säkerhet år 2021).

Har kommunstyrelsen stärkt sin bevakning av 
internkontrollarbetet som genomförs under året så att kontroller 
sker kontinuerligt och att återrapportering av genomförda 
kontroller sker?

Genom att tidsätta de olika kontrollmomenten har 
kommunstyrelsen fastställt uppföljningstillfällen. Enligt 
förvaltningsledningen sammanfaller uppföljningarna med 
tertialuppföljningarna men kan av olika anledningar flyttas i tiden 
men då rapporteras den tidsavvikelsen i uppföljningen.

Har kommunstyrelsen inom ramen för sin uppsiktsplikt och sin 
samordnande roll följt upp att nämnderna följer kommunens 
reglemente för internkontroll?

I samband med tertialuppföljning 1, delårsrapport och 
årsredovisning ska nämnderna redovisa en sammanfattande 
bedömning av resultatet av interkontrollarbetet inom respektive 
nämnd. Därutöver ingår internkontroll som en punkt när 
kommunledningen träffar nämndsordförande och 
verksamhetschef på dialoger vår och höst.
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Forts. Vad visar uppföljningen? 
Familjenämnden
Har familjenämnden sett till att det genomförs en heltäckande 
risk- och väsentlighetsanalys? 

Intern kontrollarbetet har enligt skolchefen ändrats efter de råd 
och rekommendationer som framkom i revisionens granskning 
2019. Intern kontrollarbetet inför kommande budgetår påbörjas 
under hösten året som föregår aktuellt budgetår. Processen 
inleds med att respektive ledningsgrupp inom barn och utbildning 
(BoU) och Indvid och familj (IFO) tar fram en bruttolista med 
identifierade risker. Riskerna kan följa ur uppföljningen av det 
systematiska kvalitetsarbetet, av verksamhetsobservationer eller 
följa av andra omvärldsfaktorer. Efter det att risker tagits fram 
sker en initial skattning gällande väsentlighet och risk, en 
skattning som fortsätter genom processen.

Nästa steg är involvering av nämnd/politik. Framtagen bruttolista 
bearbetas av familjenämndens två utskott, familjenämndens 
individutskott respektive familjenämndens utbildningsutskott. Här 
kan ytterligare risker påföras och det görs även i detta skede en 
väsentlighets -och riskanalys. De två utskotten lämnar bruttolistor 
med riskvärdering vidare till familjenämnden. I familjenämnden 
kan ytterligare risker föras på och även en ny/omvärderad 
riskvärdering.

Familjenämnden beslutar sedan om vilka interna 
kontrollområden som ska ingå för granskning under kommande 
budgetår och när de olika granskningspunkterna ska redovisas 
för nämnden.

GRANSKNING AV INTERN KONTROLL
Själva riskvärderingen kommer alltid i någon mån enligt 
verksamheten vara subjektiv men tre-stegs genomförandet ökar 
objektiviteten avseende slutresultatet. Vidare är kopplingen till 
nämndens övriga kvalitetsarbete en garant för att identifierade 
risker som ryms inom nämndens verksamheter med stark 
koppling till nämndens huvudsakliga ansvarsområden.

Har familjenämnden stärkt sin bevakning av internkontrollarbetet 
som genomförs under året så att kontroller sker kontinuerligt och 
att återrapportering av genomförda kontroller sker?

Utvalda intern kontrollmoment inom barn och utbildning 
redovisas i varje tertialuppföljning och beslutas av nämnd. Vad 
gäller Individ och familj så följs samtliga utvalda kontrollområden 
upp vid alla tertialbokslut. Familjenämnden får vid varje 
tertialuppföljning en rapport gällande utvalda/utpekade interna 
kontrollområden. Vid årets slut får familjenämnden en rapport om 
samtliga granskningar. 

Är familjenämnden involverad i risk- och 
väsentlighetsbedömningen?

Familjenämnden involveras i risk-och 
väsentlighetsbedömningen, främst genom sina två utskott där 
framtagen bruttolista behandlas på djupet. Utskottens 
representanter är delaktiga i bedömning av bruttorisker och tar 
även fram nya/egna identifierade risker. Vidare är utskottets 
representanter aktiva vad gäller värderingen av risker. När hela 
familjenämnden ska besluta om interna kontrollområden är det 
med förslag från respektive utskott men med möjlighet att påföra 
alt omvärdera risker.
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Forts. Vad visar uppföljningen? 
Kultur- och fritidsnämnden
Har kultur- och fritidsnämnden sett till att det genomförs en 
heltäckande risk- och väsentlighetsanalys som omfattar flera 
riskkategorier? Tas en bruttorisklista fram som grund för 
fastställande av kontrollmoment till internkontrollplanen? Är 
nämnden involverad i framtagandet av risk- och 
väsentlighetsbedömningen?

Intern kontrollarbetet har enligt verksamhetschefen ändrats efter 
de råd och rekommendationer som framkom i revisionens 
granskning 2019. Intern kontrollarbetet inför kommande budgetår 
påbörjas under hösten året som föregår aktuellt budgetår. 
Processen inleds med att verksamhetschefens ledningsgrupp tar 
fram en bruttolista med identifierade risker. 

Nästa steg är involvering av nämnd/politik. Framtagen bruttolista 
bearbetas av hanteras i den politiska beredningen med 
ordförande eller andra personer som ingår i presidiet. Därefter 
blir bruttolistan föremål för politiska beslut i respektive nämnd. 
Nämnderna beslut om vilka risker som gå vidare till 
internkontrollplanen. Ledamöter har också möjlighet att lägga till 
riskmoment och där vi som tjänstemän bistår politik med risk-och 
väsentlighetsanalysen. 

GRANSKNING AV INTERN KONTROLL

Har kultur- och fritidsnämnden stärkt sin bevakning av 
internkontrollarbetet som genomförs under året så att kontroller 
sker kontinuerligt och att återrapportering av genomförda 
kontroller sker?

Utvalda interna kontrollmoment redovisas i varje 
tertialuppföljning sammantaget utifrån den mall som finns 
framtagen av ekonomiavdelningen. Däremot är det nämnden 
som beslutar när varje granskning som tas upp till behandling 
och sprider ut dem för att inte alla granskningar ska göras i 
exempelvis i slutet av året. 
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Forts. Vad visar uppföljningen?
Byggnadsnämnden 
Har byggnadsnämnden sett till att det genomförs en heltäckande 
risk- och väsentlighetsanalys som omfattar flera riskkategorier? 
Tas en bruttorisklista fram som grund för fastställande av 
kontrollmoment till internkontrollplanen? Är respektive nämnd 
involverad i framtagandet av risk- och 
väsentlighetsbedömningen?

Intern kontrollarbetet har enligt verksamhetschefen ändrats efter 
de råd och rekommendationer som framkom i revisionens 
granskning 2019. Intern kontrollarbetet inför kommande budgetår 
påbörjas under hösten året som föregår aktuellt budgetår. 
Processen inleds med att verksamhetschefens ledningsgrupp tar 
fram en bruttolista med identifierade risker. 

Nästa steg är involvering av nämnd/politik. Framtagen bruttolista 
bearbetas av hanteras i den politiska beredningen med 
ordförande eller andra personer som ingår i presidiet. Därefter 
blir bruttolistan föremål för politiska beslut i respektive nämnd. 
Nämnderna beslut om vilka risker som gå vidare till 
internkontrollplanen. Ledamöter har också möjlighet att lägga till 
riskmoment och där vi som tjänstemän bistår politik med risk-och 
väsentlighetsanalysen. 

GRANSKNING AV INTERN KONTROLL

Har byggnadsnämnden stärkt sin bevakning av 
internkontrollarbetet som genomförs under året så att kontroller 
sker kontinuerligt och att återrapportering av genomförda 
kontroller sker?

Utvalda intern kontrollmoment redovisas i varje tertialuppföljning 
sammantaget utifrån den mall som finns framtagen av 
ekonomiavdelningen. Däremot är det nämnden som beslutar när 
varje granskning som tas upp till behandling och sprider ut dem 
för att inte alla granskningar ska göras i exempelvis i slutet av 
året. 
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Forts. Vad visar uppföljningen? 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Har samhällsbyggnadsnämnden sett till att det genomförs en 
heltäckande risk- och väsentlighetsanalys som omfattar flera 
riskkategorier? Tas en bruttorisklista fram som grund för 
fastställande av kontrollmoment till internkontrollplanen? Är 
respektive nämnd involverad i framtagandet av risk- och 
väsentlighetsbedömningen?

Intern kontrollarbetet har lagts om efter de råd och 
rekommendationer som skrevs fram efter granskning 2019. 
Intern kontrollarbetet inför kommande budgetår påbörjas under 
hösten året som föregår aktuellt budgetår. Processen inleds med 
att verksamhetschefens ledningsgrupp tar fram en bruttolista 
med identifierade risker. 

Nästa steg är involvering av nämnd/politik. Framtagen bruttolista 
bearbetas av hanteras i den politiska beredningen med 
ordförande eller andra personer som ingår i presidiet. Därefter 
blir bruttolistan föremål för politiska beslut i respektive nämnd. 
Nämnderna beslut om vilka risker som gå vidare till 
internkontrollplanen. Ledamöter har också möjlighet att lägga till 
riskmoment och där vi som tjänstemän bistår politik med risk-och 
väsentlighetsanalysen. 

GRANSKNING AV INTERN KONTROLL

Har samhällsbyggnadsnämnden stärkt sin bevakning av 
internkontrollarbetet som genomförs under året så att kontroller 
sker kontinuerligt och att återrapportering av genomförda 
kontroller sker?

Utvalda intern kontrollmoment redovisas i varje tertialuppföljning 
sammantaget utifrån den mall som finns framtagen av 
ekonomiavdelningen. Däremot är det nämnden som beslutar när 
varje granskning som tas upp till behandling och sprider ut dem 
för att inte alla granskningar ska göras i exempelvis i slutet av 
året. 
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Forts. Vad visar uppföljningen? 
Vård- och omsorgsnämnden
Har vård- och omsorgsnämnden sett till att det genomförs en 
heltäckande risk- och väsentlighetsanalys? 

Intern kontrollarbetet har enligt socialchefen ändrats efter de råd 
och rekommendationer som framkom i revisionens granskning 
2019. Processen inleds med att ledningsgruppen tar fram en 
bruttolista med identifierade risker. Riskerna kan följa ur 
uppföljningen av det systematiska kvalitetsarbetet, av 
verksamhetsobservationer eller följa av andra omvärldsfaktorer. 
Efter det att risker tagits fram sker en initial skattning gällande 
väsentlighet och risk, en skattning som fortsätter genom 
processen.

Nästa steg är involvering av nämnd/politik. Framtagen bruttolista 
bearbetas av vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott. Här 
kan ytterligare risker påföras och då görs även i detta skede en 
väsentlighets -och riskanalys. Arbetsutskottet lämnar bruttolistor 
med riskvärdering vidare till vård och omsorgsnämnden där 
ytterligare risker kan föras på och även en ny/omvärderad 
riskvärdering. Vård och omsorgsnämnden beslutar sedan om 
vilka interna kontrollområden som ska ingå för granskning under 
kommande budgetår och när de olika granskningspunkterna ska 
redovisas för nämnden.

GRANSKNING AV INTERN KONTROLL

Själva riskvärderingen kommer alltid i någon mån vara subjektiv 
men tre-stegs genomförandet ökar objektiviteten avseende 
slutresultatet. Vidare är kopplingen till nämndens övriga 
kvalitetsarbete en garant för att identifierade risker som ryms 
inom nämndens verksamheter med stark koppling till nämndens 
huvudsakliga ansvarsområden. 

Har vård- och omsorgsnämnden stärkt sin bevakning av 
internkontrollarbetet som genomförs under året så att kontroller 
sker kontinuerligt och att återrapportering av genomförda 
kontroller sker?

Utvalda kontrollmoment redovisas i varje tertialuppföljning. Vård 
och omsorgsnämnden får vid varje tertialuppföljning en rapport 
gällande utvalda/utpekade interna kontrollområden. Vid årets slut 
får vård och omsorgsnämnden en rapport om samtliga 
granskningar. 

Är vård- och omsorgsnämnden involverad i risk- och 
väsentlighetsbedömningen?

Vård- och omsorgsnämnden involveras i risk-och 
väsentlighetsbedömningen, genom arbetsutskottet där 
bruttolistan behandlas på djupet. Utskottens representanter är 
delaktiga i bedömning av bruttorisker och tar även fram nya/egna 
identifierade risker. Vidare är utskottets representanter aktiva vad 
gäller värderingen av risker. När hela vård och omsorgsnämnden 
ska besluta om interna kontrollområden är det med förslag från 
arbetsutskottet men med möjlighet att påföra alt omvärdera 
risker.
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Forts. Vad visar uppföljningen?  
Överförmyndarnämnden 
Har överförmyndarnämnden sett till att det genomförs en 
heltäckande risk- och väsentlighetsanalys som omfattar flera 
riskkategorier? Tas en bruttorisklista fram som grund för 
fastställande av kontrollmoment till internkontrollplanen? Är 
nämnden involverad i framtagandet av risk- och 
väsentlighetsbedömningen? 

Har överförmyndarnämnden stärkt sin bevakning av 
internkontrollarbetet som genomförs under året så att kontroller 
sker kontinuerligt och att återrapportering av genomförda 
kontroller sker?

Enligt kanslichefen följer överförmyndarnämndens rutiner för 
genomförande av intern kontroll kommunens reglemente för 
intern kontroll. Nämnden har under 2020 tagit upp en riskanalys 
för nämnden, som nämnden har godkänt utifrån framtagen 
bruttolista. Därefter har en internkontrollplan fastställts. Under 
året redovisas internkontrollpunkterna och tas upp i nämnden för 
beslut.

Vår bedömning
Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen och 
berörda nämnder i huvudsak har vidtagit åtgärder i enlighet med 
de rekommendationer som lämnades i den tidigare 
granskningen. 

Kommunstyrelsen har genom förvaltningsledningen reviderat 
reglementet och framarbetat nya rutiner och mallar för att 
säkerställa ett enhetligt arbetssätt inom kommunen.

Vi noterar att samtliga nämnder numera genomför en risk- och 
väsentlighetsanalys som omfattar fler riskkategorier och att 
riskvärderingen sammanställs i en bruttolista som presenteras för 
styrelse/nämnd inför beslut om årets interna kontrollplan. Utifrån 
de svar vi erhållit är vår bedömning att styrelsen och nämnderna 
i ökad utsträckning deltar och är involverad i framtagandet av 
risk- och väsentlighetsbedömningen. 

Vi noterar att det ser olika ut mellan nämnderna hur 
återrapportering av kontroller sker och med vilka intervall, oftast 
sker det i samband med återkommande tertialuppföljningar.

Vi bedömer att kommunstyrelsen stärkt sin uppsikt och 
samordnade roll över hur nämnderna följer kommunens 
reglemente för intern kontroll genom att begära redovisning och 
en sammanfattande bedömning av resultatet av 
internkontrollarbetet inom respektive nämnd i samband med 
tertialuppföljning 1, delårsrapport och årsredovisning. Därutöver 
ingår internkontroll som en punkt när kommunledningen träffar 
nämndsordförande och verksamhetschef på dialoger vår och 
höst vilket vi bedömer som positivt. 

GRANSKNING AV INTERN KONTROLL

47



26

Document Classification: KPMG Public

© 2021 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a 
Swiss entity. All rights reserved.

Bedömningar från granskningen 2019
Ansvar och roller
Under kommunstyrelsens ledning var roll- och 
ansvarsfördelningen avseende måltidsverkstans politiska och 
förvaltningsmässiga styrning otydlig. Detta berodde på att 
måltidsverkstan arbetade inom kultur- och fritidsförvaltningen, en 
förvaltning som kommunstyrelsen inte hade ansvar för enligt 
reglemente. Genom beslutet att förändra verksamhetens 
tillhörighet så att den speglar den politiska organisationen 
förtydligas ansvarsutkrävandet. Det kan även förenkla styrningen 
och uppföljningen av verksamheten. Det är dock svårt att göra en 
bedömning av hur uppföljning och styrning fungerar efter skiftet 
till samhällsbyggnadsnämnden på grund av att omställningen 
fortfarande är relativt ny. Måltidsverkstans dagliga verksamhet 
bedöms ha en tydlig roll- och ansvarsfördelning. Dock har det av 
intervjuer framkommit att det inte har varit tydligt för samtliga 
verksamheter som hanterar mat att det finns riktlinjer att följa. I 
detta avseende kan det finnas ett behov av att informera 
verksamheterna om de befintliga riktlinjerna.
Undersökning av måltidsgästernas synpunkter 
Det är positivt att måltidverkstan genom undersökningar och 
möten ger elever och brukare en chans att ge synpunkter på 
kosten. Undersökningarna leder enligt uppgift till förändringar i 
matsedeln, vilket också bedöms vara positivt. Hur denna 
förändring görs dokumenteras dock inte, vilket vi ser som en 
brist. Detta leder till svårigheter att följa upp hur väl 
måltidsverkstan säkerställer att önskemål och synpunkter 
förändrar utbudet även om det har skett en muntlig 
återrapportering till kommunstyrelsen. Om det sker en 
dokumentation kring måltidsgästernas synpunkter och 
förändringarna av dem kommer återrapporteringen till nämnden 
också att förenklas.

Uppföljning och återrapportering 

Avseende den ekonomiska uppföljningen anser vi att den har 
skötts på ett tillräckligt sätt då det regelbundet lämnats rapporter 
till kommunstyrelsen angående verksamhetens ekonomi. 
Kommunstyrelsen har varit medveten om verksamhetens 
underskott och har tagit del av underlag för att kunna vidta 
åtgärder. Däremot är bedömningen att kommunstyrelsen inte 
följde upp verksamhetens måluppfyllelse på ett tillräckligt sätt 
under tiden som det var deras verksamhetsansvar.

Rekommendationer från granskningen 2019
Rekommendationer till samhällsbyggnadsnämnden:

— Inkludera verksamheten i nämndens mål och uppföljning, 
samt

— dokumentera resultatet av måltidsgästernas synpunkter och 
vilka åtgärder som vidtas med anledning av detta.

GRANSKNING AV MÅLTIDSVERKSTAN
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Samhällsbyggnadsnämndens svar till revisionen 
(beslut daterat 29 april 2020, § 27) 
Utifrån granskningsresultat från revisorerna kommer 
måltidsverkstaden att ingå i den ordinarie ekonomiska 
uppföljningsprocessen. 
Menar revisorerna att måltidsverkstan ska ha ett eget mål i 
samhällsbyggnadsnämnden ställer sig förvaltningen ytterst 
tveksam till detta, men om revisorerna menar att målen ska 
inkluderas i nämndens mål ställer vi oss positiva till detta. 
Enkätundersökningen genomförs bland de äldre genom 
pappersenkät med samma frågeställning gång till gång. För 
barnen har vi en maskin med ledsna och glada smileys som 
barnen trycker på i samband med måltiden. Denna maskin 
alternerar mellan skolorna under året. Utifrån dessa resultat får vi 
kundnöjdheten. Måltidsverkstan medverkar även vid matråd och 
tar del av ev. synpunkter. 

Vad visar uppföljningen?
Har samhällsbyggnadsnämnden inkluderat kostverksamheten i 
nämndens mål och uppföljning?
I svar från samhällsbyggnadschef framgår att utifrån den 
styrmodell som kommunen har så krävs inte 
verksamhetsspecifika mål i nämnderna. Därför har inte nämnden 
valt att peka ut just kostverksamheten i sina övergripande mål.
Dokumenterar samhällsbyggnadsnämnden måltidsgästernas 
synpunkter och vilka åtgärder som vidtas med anledning av 
detta?

GRANSKNING AV MÅLTIDSVERKSTAN
Måltidsverkstaden får input om vad kunderna tycker om maten i 
dels den brukarundersökning som vård- och omsorg deltar i. Sen 
har verksamheten matråd med skolorna minst två gånger per 
termin där elever deltar. I vårdboende finns även där kostråd där 
anhöriga och kunder deltar. Utifrån de diskussioner som 
framkommer försöker verksamheten gå dem tillmötes. Om andra 
personer än ovanstående har synpunkter så fångas de i så fall in 
av kommunens övergripande synpunktshantering. 

Vilken återrapportering sker till samhällsbyggnadsnämnden kring 
kostverksamheten?

Precis som alla annan återrapportering så sker den utifrån den 
modell och ekonomiuppföljning som sker till nämnd i samband 
med tertialrapportering. Nämnden har också bjudit in driftchefen 
till nämnd vid olika tidpunkter under mandatperioden. Någon 
annan rapportering sker inte.

Vår bedömning
Vår sammanfattande bedömning är att 
samhällsbyggnadsnämnden i huvudsak har vidtagit åtgärder i 
enlighet med de rekommendationer som lämnades i den tidigare 
granskningen. Vi noterar dock att det fortsatt saknas mål 
beslutade av nämnden som berör kostverksamheten specifikt.

Datum som ovan

KPMG AB

Ida Brorsson - Certifierad kommunal yrkesrevisor
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 Familjenämndens utbildningsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
13 januari 2022 

 

Justerandes sign    

 

Fnuu § 2 Dnr FN 2021/106 

Remiss - strategi för medborgardialog 

Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till 
familjenämnden 
Familjenämnden beslutar yttra sig över föreslagen strategi för medborgadialog enligt 
förvaltningens förslag till yttrande. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har remitterat förslag på strategi för medborgardialog till 
nämnderna för yttrande. 

 

Förslag till yttrande: 

Vår utgångspunkt är att strategin för medborgadialog är tänkt som ett stöd för 
nämnder och andra som möter medborgare med syfte att föra en organiserad dialog 
om frågor av vikt för medborgarna. Strategin är pedagogiskt upplagd med avsnitt om 
syfte, metod och förhållningssätt samt en avslutande checklista för planering, 
genomförande och om omhändertagande av resultat. I strategin redogörs också för 
den så kallade delaktighetstrappan, vilken är viktigt. Nedan beskrivs olika 
förtydligande eller ändringar som vi tycker bör övervägas innan strategin för 
medborgardialog slutligen antas. 

 

Avsnittet ”1.Varför medborgadialog? - Syfte 

 

I en strategi för medborgadialog är viktigt att lyfta fram hur synpunkter når 
kommunen från kommuninvånare i form av föräldrar/vårdnadshavare/barn/elever i 
förskola/skola och barn/familjer/vuxna i socialtjänsten och alla andra som är i 
kontakt med kommunen utifrån ett medinflytandeperspektiv.  

Därför är det viktigt att nämna redan existerande samrådsfora för medinflytande som 
finns i kommunen och som utgör det dagliga medinflytandesystemet. Det är ju allt 
som oftast i den kommuninvånarnära verksamheten, som i vardagen avgörande delar 
av medborgardialog och medborgainflytande sker. Att utelämna ovanstående riskerar 
att förfela syftet med det strategin för medborgardialog ska fånga in. 
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 Familjenämndens utbildningsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
13 januari 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 2 forts. 

Vi har tolkat medborgardialogen i föreliggande strategi vara en bredare dialog mellan 
politik/tjänstepersoner (tjänstepersoner bör användas i stället för tjänstemän som det 
står på några ställen i strategin) och kommuninvånare, där politiken representerar 
Tomelilla kommun, inte sitt politiska parti, och där frågan/frågorna för dialog inte 
redan är besvarade/beslutade.  

Familjenämnden föreslår att ett omtag sker kring inledande skrivningarna i avsnittet 
som rör syftet med medborgadialogen – Varför medborgadialog, enligt ovan 
beskrivet för ökad systematik och tydlighet. 

 

Avsnittet ”2. Delaktighetstrappan” 

 

Att exemplifiera frågeställningar för medborgardialogen som avses i föreliggande 
strategi låter sig inte göras men bör i vart fall placeras in på ”rätt trappsteg i 
delaktighetstrappan”.  En avvägning bör göras kring var den bredare dialogen med 
politik och tjänstepersoner passar bäst in i förhållande till redan befintliga kanaler för 
medinflytande (medborgarinflytande).  

 

Avsnitt ”3. Metod och förhållningssätt och 4. Strategin är första steget” 
 

Större delarna av avsnitt 3 handlar mer om förhållningssätt än metod. Genom att ta 
delar från avsnitt 4 Strategin är första steget till avsnitt 3, exempelvis ”Är frågan 
påverkningsbar?” ”Är vi påverkningsbara?” Och flytta sådant som mixade grupper 
och andra mer konkreta delar av utförande/uppställning från avsnitt 3 till avsnitt 4 så 
kommer strategin öka i stringens. Efter ovan föreslagen innehållsflytt döps 
förslagsvis avsnitt 3 till ”Förhållningssätt” och avsnitt 4 till ”Metod” alternativt 
”Genomförande”.  

Genom att beskriva inflytande som redan sker och med ökad stringens avseende 
innehållet under de olika avsnitten i strategin, tror vi att strategin blir både tydligare 
och mer användbar som hjälpmedel när medborgardialoger ska genomföras.  

Det blir också tydligare på vilken nivå i kommunens organisation medborgadialog 
enligt föreliggande strategi genomförs och på vilka övriga nivåer dialoger mellan 
verksamheter och kommuninvånare fortlöpande förs i varierande former.     

Ekonomiska konsekvenser 
Inte relevant. 
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 Familjenämndens utbildningsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
13 januari 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 2 forts. 

Barnperspektivet 
Inte relevant. 

Miljöperspektivet 
Inte relevant. 

Uppföljning 
Inte relevant. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar yttra sig över föreslagen strategi för medborgadialog enligt 
förvaltningens förslag till yttrande. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Johan Holmqvist skolchef, handlingsid, Fn 2022.54. 

Remiss strategi för medborgardialog, handlingsid Fn 2022.22. 

Utkast strategi för medborgardialog remissversion, handlingsid Fn 2021.3840. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Politisk referensgrupp för strategi för medborgardialog. 

Familjenämnden 
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From:                                 Johan Linander
Sent:                                  Tue, 16 Nov 2021 08:36:12 +0000
To:                                      Thomas Lindberg; Therese Stendahl; Olof Hammar; Johanna Kandell; Barthel 
Carina; martin.andersson@sorf.se; Pia Brink; Johan Persson; Bo Persson
Subject:                             Remiss strategi för medborgardialog

Hej, kommunfullmäktige i Tomelilla kommun beslutade i juni 2021 att en strategi för medborgardialog 
ska tas fram och att arbetet ska ledas av en politisk referensgrupp. 
 
Gruppen beslutade vid sitt senaste sammanträde om bifogad remissversion och att detta utkast ska 
skickas på remiss till kommunstyrelsen, familjenämnden, vård och omsorgsnämnden, 
samhällsbyggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, byggnadsnämnden, överförmyndarnämnden, 
Miljöförbundet, SÖRF, Österlenhem/TIAB, ÖKRAB och Österlen VA AB. 
 
Svar behöver lämnas senast den 15 februari 2022.  
 
Har ni frågor så hör gärna av er till gruppens sekreterare Johan Linander. 
 
Mvh Johan 
 
 
 

Johan Linander
Kanslichef
Telefon: 0417-182 53
E-post: johan.linander@tomelilla.se

Tomelilla kommun
Kansli
Gustafs Torg 16
273 80 Tomelilla

tomelilla.se

Följ oss gärna!
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Beslutad av: Kommunfullmäktige 
Datum:  
Beslutsparagraf:  
Börjar gälla:  
Dokumentansvarig politisk instans: Kommunstyrelsen 
Dokumentansvarig tjänsteperson: Kanslichef 
Följs upp: Vid behov 

Diarienummer:  
 
 

 

M Å L I N R I K T A T  D O K U M E N T  S T R A T E G I  

Strategi för 
medborgardialog 
i Tomelilla 
kommun   
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Tomelilla kommuns  
styrdokument 

Regeldokument 
Regeldokument är dokument som talar om hur kommunen ska arbeta. 
Regeldokument kan också vara lokala föreskrifter om olika bestämmelser  
som kan påverka kommuninvånare eller företag. 
R E G E L E M E N T E N  R I K T L I N J E R  R U T I N E R  

Målinriktade dokument 
Målinriktade dokument visar vad kommunen vill uppnå, strävar efter eller har som mål. 
V I S I O N  P R O G R A M  O C H  S T R A T E G I E R  P L A N E R  H A N D L I N G S P L A N E R  
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Innehållsförteckning 
1 Varför medborgardialog? .............................................................................4 
2 Delaktighetstrappan .....................................................................................4 
3 Metod och förhållningssätt ..........................................................................5 
4 Strategin är första steget .............................................................................6 
5 Checklista ......................................................................................................6 
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1. Varför medborgardialog? 
En god medborgardialog skapar delaktighet och tillit mellan medborgarna och de 
valda företrädarna i kommunen. Medborgardialog behövs för att Tomelilla kommun 
ska få fler infallsvinklar och bättre underlag för de beslut som de förtroendevalda ska 
fatta.  

Vi är också övertygade att en kommun med en god medborgardialog är en mer 
attraktiv kommun, en kommun med högre trovärdighet och en kommun med större 
innovationskraft. Att ta till vara medborgarnas engagemang skapar utveckling i 
samhället. Medborgardialog skapar också bättre förankring av besluten och en känsla 
av sammanhang för medborgarna vilket är viktigt för att invånare ska trivas, 
utvecklas och vilja stanna i kommunen. 

Tomelilla kommun har redan idag i stora delar en god medborgardialog, men det 
finns ingen tydlig systematik. Strategin behövs för att systematisera arbetet. Det 
måste finnas ett tydligt syfte med varje dialog, både kommunen och medborgarna 
måste veta vad dialogen ska användas till.  

När medborgare bjuds in till dialog ska vi vara snarast övertydliga med vad vi bjuder 
in till. Det är också viktigt att i förväg tydliggöra rollerna för förtroendevalda och 
tjänstemän. Samtliga förtroendevalda som deltar representerar kommunen och inte 
sitt parti. Kommunen måste också internt ha bestämt sig för vad resultatet av 
medborgardialogen ska användas till innan den genomförs. 

 

2. Delaktighetstrappan 

 
Vid varje dialog måste kommunen, oavsett om det är tjänstepersoner, 
förtroendevalda eller mixat som deltar, bestämma sig för var på delaktighetstrappan 
man är. Vad vill vi med medborgardialogen? 
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Information: Vill vi informera medborgarna om något? Exempelvis om öppettider, 
vallokalers placering, tider då ansökan ska lämnas osv. Kan ske genom hemsidan, 
sociala medier, i direktutskick, via appar till vissa grupper såsom föräldrar och 
brukare, men kan också ske genom annonsering i tidning och ”på plats”.  

Konsultation: Vill vi konsultera medborgarna i någon fråga? Vi inhämtar synpunkter 
i någon bestämd fråga, medborgarna får tycka till. Det kan exempelvis ske genom 
enkäter, fokusgrupper eller trygghetsvandringar. Gäller ofta en bestämd fråga där 
kommunen vill inhämta synpunkter före beslut. Det kan också handla om att ta emot 
och behandla synpunkter och klagomål. 

Dialog: Vill vi låta medborgarna träffa kommunens förtroendevalda, tjänstemän och 
varandra för att utbyta åsikter kring en fråga i ett tidigt skede? Exempelvis om 
trygghet, framtidens skola, inför ett program som ska skrivas osv. Detta kan 
exempelvis ske genom allmänna inbjudningar till fysiska möten, till specifika aktuella 
ämnen eller digital chatt. Deltagarna utbyter tankar och resonerar om ett ämne 
snarare än att tycka till om ett förslag. 

Inflytande: Vill vi ge medborgarna eller en grupp av medborgare inflytande? Ett 
samarbete där medborgarna får identifiera behov, utveckla alternativ, välja lösningar 
samt aktiviteter planeras och genomförs tillsammans. Medborgarna deltar. Detta kan 
vara exempelvis utsedda representanter från näringsliv och föreningsliv, som vid 
utdelning av visionsmedel, eller ungdomsrådet. 

Medbeslutande: Vill vi låta medborgarna eller en grupp av medborgarna ta över 
beslutsbefogenheter? Kan vara byalagen som får besluta om användning av 
kommunal mark eller nyttjande av en pott kommunala medel såsom 
försköningsbidraget. Det kan även vara pensionärsråd, föreningsråd, 
tillgänglighetsråd, ungdomsråd eller liknande som får besluta över hur medel ska 
satsas inom deras område. 

 

3. Metod och förhållningssätt 
Vår inställning och förhållningssättet ska vara att människor vill och kan bidra med 
sina olika erfarenheter och kompetenser. Syftet är att ta vara på individens 
kompetens, kreativitet och vilja att vara med och påverka. Vi bjuder in medborgarna 
tidigt i processen, har ett öppet förhållningssätt och låter alla som vill komma till tals. 
Vi ska vara transparanta och det finns inga dolda agendor. Medborgardialog ska inte 
genomföras när beslut egentligen redan är taget. Vi lägger bort alla fördomar och 
förutfattande meningar.  

Det är önskvärt med en mix av åsikter. Vi skapar en möjlighet för olika åsikter att 
mötas och mätas med varandra och vi bjuder medvetet in mixade grupper. Debatt 
ska undvikas och istället lyssnar vi på varandra oavsett att vi har skiljaktiga meningar. 
Allas åsikter är lika mycket värda. 

Alla kan inte få precis som de önskar, men en möjlighet till delaktighet ger en större 
förståelse för de beslut som fattas. 
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4. Strategin är första steget 
Denna strategi för medborgardialog är första steget i en process. Strategin ger 
principerna för hur Tomelilla kommun ska arbeta med medborgardialog. Nästa steg 
är att skapa en organisation som ska arbeta strategiskt och systematiskt med 
medborgardialog samt stödja det praktiska arbetet. 

Därefter inleds processen med själva medborgardialogerna. Inför varje 
medborgardialog bör vi börja med att ställa frågorna: Är frågan påverkningsbar? Är 
vi påverkningsbara? Är svaret nej på någon av dessa frågor så ska medborgardialog 
inte genomföras.  

Är svaret ja på båda frågorna kan en medborgardialog genomföras och stegen i 
checklistan nedan kan följas. 

Det är viktigt att komma ihåg att i varje medborgardialog krävs ekonomiska resurser, 
personella resurser och relevant kompetens! Det kan också vara så att det behövs 
flera olika sorters delaktighet i samma fråga, kanske först en dialog i ett tidigt skede 
och senare en konsultation för att välja mellan olika förslag. 

 

5. Checklista 
Beslut om dialog: 

• Definiera frågans påverkbarhet 

• Bestäm mål och syfte 

• Upprätta tidsplan 

• Avsätt resurser kopplade till projektplanen 

 

Planering: 

• Utarbeta frågeställningar som svarar mot mål 

• Gör målgruppsanalys 

• Bestäm deltagarnas grad av inflytande 

• Välj metod 

• Beräkna budget 

• Utforma tidslinje med aktiviteter som ska genomföras 

• Utse ansvariga för varje aktivitet 

• Upprätta kommunikationsplan 

• Hitta form för dokumentation 

• Utforma strategi för uppföljning och utvärdering 
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Genomförande:  

• Sök upp och bjud in målgrupper 

• Upprätta och stäm av checklista och dialogen 

• Anpassa sammankomster utifrån deltagarnas förutsättningar och villkor 

• Dokumentera och samla in material 

• Återkoppla delresultat till deltagare 

 

Resultat: 

• Sammanställ och analysera resultat 

• Presentera analys i lämplig form (t.ex. rapporter, filmer) 

• Återkoppla resultat till ansvariga handläggare och politiker, deltagare och 
övriga medborgare 

• Utvärdera dialogen och identifiera lärdomar som kan utveckla det fortsatta 
arbetet 
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 Familjenämndens utbildningsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
13 januari 2022 

 

Justerandes sign    

 

Fnuu § 3 Dnr FN 2021/113 

Remiss - Medborgarinitiativ - Bättre och 
roligare skolgård på Smedstorps skola 

Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till 
familjenämnden 
Familjenämnden beslutar att yttra sig enligt vad som framgår av ärendebeskrivningen.  

Ärendebeskrivning 
Yttrande: 

Skolchef Johan Holmqvist föreslår efter möte med medborgarinitiativtagaren att 
förslaget tas med till budgetberedningen inför budget 2023. 

Ekonomiska konsekvenser 
Inte relevant i detta skede. 

Barnperspektivet 
Barn och elever har rätt till en stimulerande och säker arbetsmiljö. 

Miljöperspektivet 
Inte relevant. 

Uppföljning 
Under budgetberedningen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar att yttra sig enligt vad som framgår av ärendebeskrivningen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Ulrika Ahrlin biträdande skolchef, handlingsid: Fn 2022.55. 

Medborgarinitiativ – Bättre och roligare skolgård på Smedstorps skola, handlingsid: 
Fn 2021.3913. 

_________ 

64



 

 Familjenämndens utbildningsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
13 januari 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 3 forts. 

 

Beslutet skickas till:  

Familjenämnden 

Kommunstyrelsen arbetsutskott 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
24 november 2021 

 

Justerandes sign    

 

Ksau § 228 Dnr KS 2021/197 

Medborgarinitiativ - Bättre och roligare 
skolgård på Smedstorps skola 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar skicka medborgarinitiativet till 
förvaltningen för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden och 
familjenämnden för yttrande. 

Ärendebeskrivning 
Vega Bornlykke årskurs 4 Smedstorps skola, har inkommit med ett 
medborgarinitiativ med följande lydelse: 
Jag tycker att skolgården och fotbollsplanen på Smedstorps skola är dålig. 
Fotbollsplanen är bara asfalt och ”målen” är träplank. När vi spelar skjuter vi bollen 
in till Prästis för att nätet bakom är för lågt. 

Jag vill att det ska vara gräs och riktiga mål istället för att man ramlar och slår sig på 
asfalten.  
 
På elevrådet har vi önskat en hinderbana, men de vuxna tycker det är farligt. Vi hade 
däck innan som man skulle igenom och över, men dom togs bort för att det var hög 
skaderisk. Det är fler som skadar sig på fotbollsplanen än på däcken. Jag har varit på 
olika skolgårdar och tittat på hinderbanor där. Det finns en på Tryde friskola som jag 
provat, jag vill ha en liknande i Smedstorp.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar skicka medborgarinitiativet till 
förvaltningen för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden och 
familjenämnden för yttrande. 

Beslutsunderlag 
Medborgarinitiativ – Bättre och roligare skolgård på Smedstorps skola, handlingsid: 
Ks 2021.3703. 

_________ 

Beslutet skickas till:  
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
24 november 2021 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 228 forts. 

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 

Skolchef Johan Holmqvist 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Familjenämnden 

Patrik Månehall/balanslista 
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 Familjenämndens utbildningsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
13 januari 2022 

 

Justerandes sign    

 

Fnuu § 4 Dnr FN 2021/117 

Beslutsattestanter 2022 

Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till 
familjenämnden 
Familjenämnden beslutar anta bilagda attestförteckningar för barn- och utbildning 
för år 2022, samt delegerar till skolchefen att vid förändringar under året utse nya 
beslutsattestanter. 

Ärendebeskrivning 
I enlighet med gällande attestreglemente ska styrelsen och nämnder årligen fatta 
beslut om beslutsattestanter samt deras respektive beloppsgränser. 

Ekonomiska konsekvenser 
Det fastställda reglementet reglerar möjligheten att attestera fakturor och därmed 
minska de ekonomiska riskerna för felaktiga utbetalningar. 

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

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

Uppföljning 
I riskanalysen görs bedömning om rutinen ska vara en del i internkontrollplanen för 
verksamhetsåret. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar anta bilagda attestförteckningar för barn- och utbildning 
för år 2022, samt delegerar till skolchefen att vid förändringar under året utse nya 
beslutsattestanter. 
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 Familjenämndens utbildningsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
13 januari 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 4 forts. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, ekonomichef Elisabeth Wahlström, handlingsid: Fn 2022.56. 

Attestförteckning – BoU 2022, handlingsid: Fn 2022.24. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Skolchef Johan Holmqvist 

Ekonomichef Elisabeth Wahlström 
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Ansvar från Ansvar till Slag Verksamhet Aktivitet Projekt Befattning Nuvarande Ersättande befattning Nuvarande Maxbelopp
60000 69999 Skolchef Johan Holmqvist Biträdande skolchef Ulrika Ahrlin 5 000 000
60600 60600 Enhetschef Fredrik Höglund Verksamhetschef Ssk Lisbeth Andersson 500 000
61000 61100 Rektor Anna Strive Biträdande rektor Anneli Hård 500 000
60700 60700 Rektor Ann-Kristin Montán Biträdande skolchef Ulrika Ahrlin 500 000
62000 62000 Rektor Ann-Kristin Montán Biträdande skolchef Ulrika Ahrlin 500 000
63000 64100 Rektor Gunilla Djerf Rektor Elna Lindkvist 500 000
65000 65000 Rektor Roger Dehlén Biträdande rektor Emma Walters 500 000
66000 66100 Rektor Tina Bjerström Rektor Roger Dehlén 500 000
67000 67100 Rektor Åse Cimmerholm Rektor Ingela Bengtsson 500 000
68000 68100 Rektor Elna Lindkvist Rektor Gunilla Djerf 500 000
69000 69100 Rektor Ingela Bengtsson Rektor Åse Cimmerholm 500 000
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 Familjenämndens individ- och familjeutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 januari 2022 

 

Justerandes sign    

 

Fnifu § 15 Dnr FN 2021/117 

Beslutsattestanter 2022 

Familjenämndens individ- och familjeutskotts 
förslag till familjenämnden 
Familjenämnden beslutar anta bilagd attestförteckning för individ- och 
familjeomsorgen för år 2022, samt delegerar till socialchefen att vid förändringar 
under året utse nya beslutsattestanter. 

Ärendebeskrivning 
I enlighet med gällande attestreglemente ska styrelsen och nämnder årligen fatta 
beslut om beslutsattestanter samt deras respektive beloppsgränser. 

Ekonomiska konsekvenser 
Det fastställda reglementet reglerar möjligheten att attestera fakturor och därmed 
minska de ekonomiska riskerna för felaktiga utbetalningar. 

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

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

Uppföljning 
I riskanalysen görs bedömning om rutinen ska vara en del i internkontrollplanen för 
verksamhetsåret. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar anta bilagd attestförteckning för individ- och 
familjeomsorgen för år 2022, samt delegerar till socialchefen att vid förändringar 
under året utse nya beslutsattestanter. 
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 Familjenämndens individ- och familjeutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 januari 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 15 forts. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, ekonomichef Elisabeth Wahlström, handlingsid: Fn 2022.56. 

Attestförteckning – IFO 2022, handlingsid Fn 2022.25 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Familjenämnden 

Socialchef Camilla Andersson 

Ekonomichef Elisabeth Wahlström 
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Ansvar Område Slag Verksamhet Aktivitet Projekt Befattning Nuvarande Ersättande befattning Nuvarande Nivå
500000 Ledning Stöd och Lärande Socialchef Camilla Andersson Omsorgschef Patrik Sikt Nivå 5
510000 Barn och Unga Enhetschef Isabell Ahl Enhetschef Tina Svensson Nivå 4
520000 Försörjning/Vuxenvård Enhetschef Tina Svensson Enhetschef Fredrik Bavand Nivå 4
530000 Resursenheten Enhetschef Fredrik Bavand Enhetschef Isabell Ahl Nivå 4

Attestbelopp:
Nivå 1 100 000
Nivå 2 500 000
Nivå 3 1 000 000
Nivå 4 2 500 000
Nivå 5 5 000 000
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 Familjenämndens individ- och familjeutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 januari 2022 

 

Justerandes sign    

 

Fnifu § 16 Dnr FN 2019/8 

Delegeringsregler för familjenämnden 
2019-2022 

Familjenämndens individ- och familjeutskotts 
förslag till familjenämnden 
Familjenämnden beslutar göra tillägg i delegeringsreglerna enligt förvaltningens 
bilaga: C 2101 Delegeringsregler för Familjenämnden mandatperioden 2019-2022, 
tillägg, handlingsid: Fn 2022.50. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen föreslår tillägg till familjenämndens delegeringsregler i enlighet med 
punkt 6.22 i bilagan: C 2101 Delegeringsregler för familjenämnden mandatperioden 
2019-2022, tillägg, handlingsid: Fn 2022.50.  

Den 1 januari 2022 trädde lag (2021:530) om informationssamtal i kraft. Lagen rör 
informationssamtal som avses i 5 kap. 3 a § socialtjänstlagen och som hålls med 
föräldrar som inte är överens i frågor om vårdnad, boende och umgänge.  

Det föreligger inga delegeringsförbud och de paragrafer som är i behov av delegering 
är §§ 5, 6 och 8 gällande beslut om informationssamtal och utfärdande av 
samtalsintyg. 

Delegat är familjebehandlare. 

Ekonomiska konsekvenser 
Inte tillämpligt. 

Barnperspektivet 
Om föräldrarna genom informationssamtal kan kommunicera under sakkunnig 
ledning torde det på alla sätt vara positivt för barnet (en).  

Miljöperspektivet 
Inte tillämpligt. 

Uppföljning 
Vid behov eller vid start av mandatperiod. 
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 Familjenämndens individ- och familjeutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 januari 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 16 forts. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar göra tillägg i delegeringsreglerna enligt förvaltningens 
bilaga: C 2101 Delegeringsregler för Familjenämnden mandatperioden 2019-2022, 
tillägg, handlingsid: Fn 2022.50. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare Thomas Lindberg, handlingsid: 2022.88. 

Förslag till tillägg i familjenämndens delegeringsregler, handlingsid: Fn 2022.50. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Familjenämnden 

Individ- och familjeomsorgen 

KFS/Johanna Kandell 
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TOMELILLA KOMMUN 
KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 

Nr C 21:01 
  

 
 
FN § 94/2021   
 Dnr FN 2019/8 
 
Delegeringsregler för familjenämnden 
 
Antagen av familjenämnden 24 september 2021, Fn § 94/2021 
Gäller från den 24 september 2021 
 
Dokumentansvarig politisk instans: Familjenämnden 
 
Dokumentansvarig tjänsteman: Skolchef samt socialchef 
 
Uppföljning: en gång per 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, det vill säga 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. 
 
 
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 
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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 § KL). I följande 
ärendeslag 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 (exempelvis 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. 
 
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 exempelvis 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”. 
 
4. ADRESSAT FÖR DELEGERINGSBESLUT 
 
Verksamhetschefens beslutanderätt begränsas till respektive verksamhetsområde. 
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Begreppet arbetsledning innefattar normalt nivåerna kommundirektör, 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 
(exempelvis 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 kommundirektör, 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. 
 
 
 
 
 
 
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 tre månaders tjänstgöring inom myndigheten. 
Undantag kan göras. 
 
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) 
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BrB – Brottsbalk (1962:700) 

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

SL – Skollag (2010:800) 

ÄB – Ärvdabalk (1958:637) 

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 SOCIALTJÄNSTLAGEN 

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. GYMNASIEVERKSAMHET 

16. PERSONUPPGIFTSBEHANDLING 

17. ÖVRIGT 

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 

 Kommunstyrelsens 
ordförande eller 
kommundirektören 
var för sig. 
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såsom Tomelilla 
kommuns firmatecknare. 

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 med mera till ett 
sammanlagt värde av 
högst 400 000 kronor 
och/eller högst tre års 
löptid. För sammanlagt 
värde över 400 000 
kronor och/eller längre 
löptid än tre år är 
kommundirektören 
delegat. 

 Kommundirektör 

Socialchef 

Skolchef 

Inom sitt respektive 
verksamhetsområde 

1.4 Rätt att attestera fakturor 
följer av 
attestförteckningen. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
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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 
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, 

10 kap. 
1–2 §§ 
SoL  

6 kap 39 
§ KL 

Det berörda 
utskottet 

Nämndens 
ordförande 

 

När utskottets 
avgörande inte kan 
avvaktas. 
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LVM där ursprungsbeslutet 
fattats av familjenämnden 
eller dess utskott. 

 
3 SOCIALTJÄNST – 

EKONOMISKT BISTÅND 
LAGRUM DELEGAT KOMMENTARER 

3.1 

 

Beslut om ekonomiskt 
bistånd enligt riksnorm 
och riktlinjer. 

4 kap. 1–3 
§§ 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. 1–2 
§§ SoL 

Enhetschef  

3.4 

 

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

4 kap. 1–2 
§§ SoL 

Socialchef  

3.5 

 

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

4 kap. 1–2 
§§ SoL 

Individ- och 
familjeutskottet 

 

3.6 

 

Beslut om övrigt 
bistånd enligt riktlinjer. 

4 kap. 2 § 
SoL 

Enhetschef Exempelvis 
boende genom 
andrahandsavtal 

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  
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3.10 

 

Beslut om skyddat 
boende. 

4 kap. 1 § 
SoL 

Enhetschef  

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 

 

 
4 SOCIALTJÄNST – BARN OCH 

UNGA 
LAGRUM DELEGAT KOMMENTARER 
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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. 
1–2 §§ 
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 kap. 
1–2 §§ 
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 

 

4.10 

 

Beslut om tillfällig placering i 
jourhem, hem för vård eller 

4 kap. 1 § 
SoL 

Enhetschef  
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boende samt stödboende 
under utredningstid. 

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 den 
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  

 
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 KOMMENTARE

R 

6.1 

 

Upprätta avtal mellan 
nämnden och 
familjehemmet för 
placerade barn och 
unga i samband med 
beslut om placering. 

6 kap. 6 b § 
SoL 

Familjehemssekreter
are 

 

6.2 

 

Beslut om ersättning till 
familjehem (arvode och 
omkostnadsersättning) 
enligt SKR:s riktlinjer 
(Sveriges kommuner 
och regioner). 

 Familjehemssekreter
are 

 

6.3 

 

Beslut om ersättning till 
familjehem (arvode och 
omkostnadsersättning) 
över SKR:s riktlinjer 
(Sveriges kommuner 
och regioner). 

 Individ- och 
familjeutskottet 

 

6.4 

 

Beslut om arvode och 
omkostnadsersättning 
till 
kontaktperson/kontaktf
amilj enligt norm och 
SKR:s riktlinjer 
(Sveriges kommuner 
och regioner). 

 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  
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6.8 

 

Beslut enligt 
studiestödsförordninge
n vid exempelvis 
familjehemsplacering 
eller placering i hem för 
vård eller boende - 
utbetalas till 
socialnämnd eller 
annan. 

Kap. 33 § 2 st 
Studiestöds-
förordningen 

(2000:655). 

Socialsekreterare  

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 kap. 10 § 
SoL 

Enhetschef  

6.12 

 

Beslut i fråga om 
mottagande av ärende 
från annan kommun. 

2 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 kap. 11 § 
SoL 

Socialchef  
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6.14 

 

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

2 kap. 11 § 
SoL 

Enhetschef  

6.15 

 

Beslut om anmälan till 
överförmyndaren vid 
behov av god 
man/förvaltare enligt 
föräldrabalken. 

5 kap. 3 § 1 p. 
SoF 

Socialsekreterare  

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 § 
begravningslag
en 

Kommunvägledare  

6.21 

 

Beslut att förvalta 
dödsbo i avvaktan på 
boutredningsman. 

18 kap 2 § ÄB Kommunvägledare  

6.22 Beslut gällande 
informationssamtal och 
utfärdande av 
samtalsintyg.  

5, 6, 8 §§ Lag 
(2021:530) om 
informationssa
mtal 

Familjebehandlare  

 
7 LAG OM VÅRD AV 

MISSBRUKARE I 
VISSA FALL – LVM 

LAGRUM DELEGAT KOMMENTARER 
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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 

8 kap. 1 § 
SoL,  

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

6 kap. 1 § 
SoF 

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 § 1 p. 
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 § 2 p. 
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 
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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 
namngiven 
ledamot som 
nämnden 
förordnat. 

Enhetschef 

Enhetschef om ej 
kan avvakta 
utskottets beslut, 
enligt 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 § LVU 

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 

22 § 1 st. 
LVU 

Individ- och 
familjeutskottet 
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former inom 
socialtjänsten. 

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 

 

8.18 

 

Ansökan hos 
förvaltningsrätten om 
flyttningsförbud. 

24 § LVU 

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,  

Delegeringsförbud 

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 
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8.24 

 

Beslut rörande den 
unges personliga 
förhållanden i den mån 
beslut ej är att hänföra 
till 11 § 1–2 st. LVU 
(exempelvis vid kortare 
vistelse utom 
familjehem eller hem för 
vård eller boende). 

11 § 4 st. 
LVU 

Socialsekreterare  

8.25 

 

Övervägande om beslut 
av 
umgängesbegränsning 
eller hemlighållande av 
vistelseort enligt 14 § 2 
st. p. 1–2 fortfarande 
behövs. 

14 § 3 st. 
LVU 

Individ- och 
familjeutskottet 

 

8.26 

 

Beslut att ansöka om 
offentligt biträde hos 
förvaltningsrätten. 

3 § Lag 
(1996:1620) 
om 
offentligt 
biträde.  

Enhetschef  

8.27 Ansökan (efter beslut 
härom i 
familjenämnden) om 
beslut om utreseförbud 
till förvaltningsrätten 
eller beslut om tillfälligt 
utreseförbud mm 
gällande påtaglig risk för 
att någon som är under 
18 år förs utomlands 
eller lämnar Sverige i 
syfte att ingå äktenskap 
eller en 
äktenskapsliknande 
förbindelse eller 
könsstympas, ska han 
eller hon förbjudas att 
lämna Sverige. 

31 § b, d, 
i  LVU 

Individ- och 
familjeutskottet 

 

Nämndens 
ordförande eller 
annan som 
förordnats av 
nämnden om 
utskottets beslut 
inte kan avvaktas 
gällande tillfälligt 
utreseförbud 
enligt LVU 31 § d 
andra stycket. 

 

 
9 FÖRÄLDRABALKEN 

OCH 
SOCIALTJÄNSTLAG
EN 

LAGRUM DELEGAT KOMMENTARE
R 
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9.1 

 

Utreda faderskap. 1 kap. 3–7 §§ 
FB 

2 kap. 1, 4–6, 
8–9 §§ FB 

Familjerättssekretera
re 

 

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 Familjerättssekretera
re 

 

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 Familjerättssekretera
re 

 

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 

Familjerättssekretera
re 

 

9.8 

 

Beslut att väcka och 
föra talan i mål om 
faderskap. 

3 kap. 5 § 2 st. 
samt 6 § 2 st. 
FB 

Familjerättssekretera
re 

 

9.9 

 

Beslut om 
blodundersökning 
med mera, samt 
beslut om ersättning 
för kostnader. 

Lag om 
blodundersök
ning med 
mera, vid 
utredning om 
faderskap 

Enhetschef  
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9.10 

 

Lämnande av 
upplysningar till 
tingsrätt i vårdnads- 
och umgängesmål. 

 

 

6 kap. 19 § FB Familjerättssekretera
re 

 

9.11 

 

Lämnande av 
upplysningar inför 
interimistiskt beslut i 
tingsrätt beträffande 
vårdnad, boende eller 
umgänge. 

6 kap. 20 § FB Familjerättssekretera
re 

 

9.12 

 

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

6 kap. 6 §, 14 a 
§ 2 st.,  

15 a § 3 st. FB 

Familjerättssekretera
re 

 

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 YTTRANDEÄREND

EN 
LAGRUM DELEGAT KOMMENTARE

R 

10.1 Yttrande till 
länsstyrelse eller 
domstol i 
körkortsärende. 

39 § 3 st. Körkortslagen Socialsekret
erare 

 

10.2 

 

Yttrande enligt 
namnlagen. 

45–46 §§ Namnlagen Socialsekret
erare 

 

10.3 

 

Yttrande till 
passmyndighet vid 
utfärdande av pass 
utan 
vårdnadshavarens 
medgivande. 

 

3 § 2 st. 
Passförordningen 

Enhetschef  

10.4 

 

Upplysningar i 
vapenärenden. 

Vapenlagen Socialsekret
erare 

 

10.5 

 

Yttrande om 
äktenskapsdispens. 

15 kap. 1 § ÄktB Enhetschef  

10.6 

 

Yttrande till allmän 
domstol rörande 
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 Socialsekret
erare 

 

10.8 

 

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

31 kap. 2 § 1 st. BrB Socialsekret
erare 
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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 Socialsekret
erare 

 

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

6 § Lag (1991:204) om 
särskild personutredning 
i brottmål. 

Enhetschef  

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 
familjeutsko
ttet 

 

 
 
 
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 

SOSFS 
2011:5  

Socialchef  
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för uppgiften själv 
berörs av innehållet i 
rapporten; jäv. 

7 kap. 1 § 
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12 BARN OCH UTBILDNING 
– förskole-, 
förskoleklass-, 
grundskole- och 
grundsärskoleverksam
het 

LAGRUM 

Skollage
n 
(2010:80
0) 

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 5 
b § 

Enhetschef 
elevhälsan 

Medgivande från 
vårdnadshavare 
krävs om ej 
synnerliga skäl. 

Överklagas hos   
Skolväsendets 
överklagandenämn
d. 

12.7 Beslut i fråga om 
uppskjuten skolplikt. 

10 § 2–3 
st. 

Enhetschef 
elevhälsan 

Begäran av 
vårdnadshavare 
krävs. 
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Överklagas hos 
Skolväsendets 
överklagandenämn
d. 

12.8 Beslut om tidigare 
skolstart. 

11 § 3 st. Enhetschef 
elevhälsan 

 

 

12.9 Beslut i fråga om 
skolpliktens förlängning. 

13 § 2 st. Skolchef Överklagas hos 
Skolväsendets 
överklagandenämn
d. 

12.1
0 

Beslut i fråga om 
skolpliktens tidigare 
upphörande. 

14 § 2 st. Skolchef Överklagas hos 
Skolväsendets 
överklagandenämn
d. 

12.1
1 

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

16 § Skolchef  

 Förskolan   8 kap.   

12.1
2 

Mottagande från annan 
kommun.  

13 § Rektor Yttrande skall 
inhämtas från 
hemkommunen, 
samverkansavtal 
finns med Skånes 
kommuner. 

12.1
3 

Beslut om skyndsam 
placering vid förskola på 
grund av särskilt 
stödbehov. 

14 § 2 st. Enhetschef 
elevhälsan 

 

 

12.1
4 

Beslut om tilläggsbelopp.  

  

 

23 § Enhetschef 
elevhälsan 

Överklagas hos 
allmän 
förvaltningsdomst
ol. 

 

 Förskoleklassen 9 kap.   

12.1
5 

Mottagande från annan 
kommun. 

13 § 1–2 
st. 

Rektor Överklagas hos 
Skolväsendets 
överklagandenämn
d. Yttrande skall 
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inhämtas från 
hemkommun, 
samverkansavtal 
finns med Skånes 
kommuner. 

12.1
6 

Frångående av 
vårdnadshavares 
önskemål om placering 
vid viss skolenhet. 

15 §  Biträdande skolchef Överklagas hos 
Skolväsendets 
överklagandenämn
d.  

12.1
7 

Beslut om tilläggsbelopp. 

 

21 § Enhetschef 
elevhälsan 

Överklagas hos 
allmän 
förvaltningsdomst
ol. 

 Grundskolan 10 kap.   

12.1
8 

Mottagande från annan 
kommun. 

25–27 §§ Rektor Överklagas hos 
Skolväsendets 
överklagandenämn
d. Yttrande från 
hemkommunen 
skall inhämtas, 
samverkansavtal 
finns med Skånes 
kommuner. 

12.1
9 

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

30 §  Biträdande skolchef  

12.2
0 

Avslag i fråga om 
skolskjuts för elev i 
grundskolan, där beslut 
följer fastställda regler. 

32 § 1–2 
st. 

Skolskjutshandlägga
re 

Överklagas hos 
allmän 
förvaltningsdomst
ol. 

12.2
1 

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

32 § 1–2 
st. 

Skolchef Överklagas hos 
allmän 
förvaltningsdomst
ol. 

12.2
2 

Beslut om tilläggsbelopp. 

 

39 § Enhetschef 
elevhälsan 

Överklagas hos 
allmän 
förvaltningsdomst
ol. 
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 Grundsärskolan 11 kap.   

12.2
3 

Beslut om elev ska läsa 
ämnen eller 
ämnesområden. 

8 § Rektor Samråd med 
enhetschef för 
elevhälsan. 

12.2
4 

Överenskommelse med 
annan kommun. 

24 § 2 st. 
p. 2 

Skolchef  

12.2
5 

Beslut om mottagande av 
elev från annan kommun 
samt yttrande från 
hemkommunen vid 
mottagande till annan 
kommun. 

25–26 §§ Skolchef  

12.2
6 

Avslag i fråga om 
skolskjuts som följer av 
fastställda regler. 

31 § 1–2 
st. 

Skolskjutshandlägga
re 

Överklagas hos 
allmän 
förvaltningsdomst
ol. 

12.2
7 

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

31 § 1–2 
st. 

Skolchef  

12.2
8 

Beslut om tilläggsbelopp. 

 

38 § Enhetschef 
elevhälsan 

Överklagas hos 
allmän 
förvaltningsdomst
ol. 

 

 Särskilda utbildningsformer 24 kap.   

12.2
9 

Prövning om fullgörande 
av skolplikt på annat sätt. 

25 § Familjenämndens 
utbildningsutskott 

Överklagas hos 
allmän 
förvaltningsdomst
ol. 

 
13 BARN OCH UTBILDNING – 

gymnasie- och 
gymnasiesärskoleverksam
heten 

LAGRUM DELEGAT KOMMENTAR
ER 

 Allmänna bestämmelser om 
gymnasieskolan 

15 kap.   
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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 
förvaltningsdo
mstol. 

 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 
förvaltningsdo
mstol. 

 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 
överklaganden
ämnd. 

13.8 Teckna samverkansavtal 
med annan kommun om 
utbildning på 
gymnasiesärskola. 

27 § Skolchef  

13.9 Anordna skolskjuts. 30 § Skolskjutshandlä
ggare 
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 Utbildning på program i 
gymnasiesärskolan 

19 kap.   

13.10 Hemkommunens 
bedömning om sökande till 
individuellt program har 
förutsättningar att följa 
undervisningen på ett 
nationellt program 
(gymnasiesärskolans). 

29 § 3 st. Enhetschef 
elevhälsan 

 

13.11 Yttrande från 
hemkommunen. 

41 § Skolchef  

13.12 Beslut om tilläggsbelopp. 

 

47 §  Enhetschef 
elevhälsan 

Överklagas 
hos allmän 
förvaltningsdo
mstol. 

 
 
 
 
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 

20 kap. 9 § 2 
st. SL 

21 kap. 9 § 2 
st. SL 

Socialchef  Samverkansavtal 
finns med Ystads 
kommun som är 
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utbildning i svenska för 
invandrare. 

22 kap. 16 § 
2 st. SL 

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. 

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. 

 
 
16 PERSONUPPGIFTSBEHANDLIN

G  
LAGRU
M 

DELEGAT KOMMENTARER 

16.1 Ansvar för 
registerförteckning. 

 Kommundirektö
r 

 

16.2 Beslut om utlämnande av 
registerutdrag. 

GDPR 
art. 15 

Socialchef 

Skolchef 

Inom respektive 
verksamhetsområd
e 

16.3 Yttrande till 
förvaltningsdomstol i ärende 
gällande utlämnande av 
registerutdrag. 

 Socialchef 

Skolchef 

Inom respektive 
verksamhetsområd
e 

16.4 Beslut om överklagan i 
ärende gällande utlämnande 
av registerutdrag. 

 Socialchef 

Skolchef 

Inom respektive 
verksamhetsområd
e 

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

 Socialchef 

Skolchef 

Inom respektive 
verksamhetsområd
e 
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16.6 Yttrande till 
förvaltningsdomstol i 
ärenden gällande rättelse, 
radering eller blockering av 
personuppgifter. 

 Socialchef 

Skolchef 

Inom respektive 
verksamhetsområd
e 

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

 Socialchef 

Skolchef 

Inom respektive 
verksamhetsområd
e 

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. 

 Kommundirektör 

Ekonomichef 

Socialchef 

Skolchef 

Inom respektive 
verksamhetsområde 

17.10 Att ansöka om 
statsbidrag, EU-bidrag, 
regionbidrag eller 
motsvarande som inte 
innebär kommunal 

 Socialchef 

Skolchef 

Inom respektive 
verksamhetsområde 

112



medfinansiering eller 
tillsättande av nya 
tjänster. 

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

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

 

 Familjenämnden 

Handläggare: Camilla Andersson  
Titel: Socialchef 
E-post: camilla.andersson@tomelilla.se 
Telefon: AnsvarigTlfn 
Mobil: Ansvarig 
 

Diarienummer: FN 2021/119 
 
Datum 8 december 2021 

 

Ansökan om föreningsbidrag inom 
familjenämndens område -2022 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar att bevilja Freezonen, kvinno-tjej-brottsofferjour 
föreningsbidrag om 218 000 kr för verksamhetsåret 2022. 

Ärendebeskrivning 
Familjenämnden antog under 2020 riktlinjer för att årligen bevilja bidrag till ideella 
föreningar. Syftet med bidragen är att föreningarna kan medverka till att kommunens 
invånare får tillgång till likvärdig socialtjänst med hög kvalitet. Föreningarnas 
verksamheter utgör ett komplement till nämndens egna insatser. Frivilligt socialt 
arbete ska utgöra grunden och främja gemenskap, engagemang och jämställdhet i 
samhällslivet. 
För verksamhetsåret 2021 inkom två ansökningar och Freezonen beviljades bidrag på 
218 000 kr. 

Sista ansökningsdag för verksamhetsåret 2022 är 2021-12-01. 

Freezonen inkom 2121-12-13 med sin ansökan gällande kommande verksamhetsår. 

Verksamheten finner förseningen som skälig därav bör Freezonen beviljas 218 000 kr 
för 2022. 

Ur ansökan: 

”Freezonen, kvinno-tjej-brottsofferjour stöttar och hjälper Tomelilla kommuns 
invånare som är drabbade av våld eller brott genom sitt stödlinje och öppen 
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mottagning samt stödbuss och arbetar förebyggande mot våld och brott i Tomelilla 
kommun, samt sydöstra Skånes kommuner. 

Vi ansöker om stöd på 218 000 sek från Tomelilla kommun för 2022 för att vi skall 
kunna fortsätta vår verksamhet. Vår verksamhet stöttar och hjälper Tomelilla 
kommuns invånare sedan 1991 och för mer information, protokoll från årsmöte och 
annat material vänligen se vår hemsida www.freezone.se Vi är den enda 
Brottsofferjouren i kommunen och den enda kvinnojouren som hjälper våldsutsatta 
kvinnor som är brottsoffer och som polisen förmedlar till oss. Vi bidrar aktivt för att 
samverka med både kommunen, myndigheter och andra föreningar, vi är aktiva i 
Våld i Nära Relationens gruppen i SÖSK b.l.a. Vi hjälper våldsutsatta HBTQ 
personer samt killar och män i Tomelilla. Vår jours personal och volontärer har 
särskild kompetens i hedersrelaterad våld och våld mot kvinnor. Vi tillhandahåller 
vittnesstöd och genom vår stödlinje, som består av öppen mottagning, stödbussen, 
genom stödtelefon, stödchatt och mail samt videomöte hjälper vi kommunens 
invånare som vänder sig till oss samt de polisen vidareförmedlar till oss.” 

Ekonomiska konsekvenser 
I budgeten för 2022 är 218 000 kr avsatt till föreningsbidrag vilket inte kommer att 
nyttjas för detsamma. 

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

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

Uppföljning 
Ny ansökningsperiod för 2023. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse socialchef Camilla Andersson 2022-01-21. 

 

Familjenämnden centralt/övergripande  

 

 

Camilla Andersson 
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Socialchef 

 

Beslutet skickas till:  

 

Ekonomichef Elisabeth Wahlström 

Socialchef Camilla Andersson 

Freezonen, kvinno-tjej-brottsofferjour 
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tomelilla.se  
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se 

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

 

 Familjenämnden 

Handläggare: Johan Holmqvist  
Titel: Skolchef 
E-post: johan.holmqvist@tomelilla.se 
Telefon: AnsvarigTlfn 
Mobil: 076-62235 45 
 

Diarienummer: FN 2019/32 
 
Datum 17 januari 2022 

 

Lindesborgsskolan - nybyggnation 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar välja alternativet nybyggnation av F-6 skola och uppdrar 
förvaltningen att ta fram underlag för en sådan. 

Ärendebeskrivning 
Familjenämnden har sedan tidigare, FN 2019/32, tagit fram en skolutredning 
avseende skolorganisationen i Tomelilla tätort. Familjenämnden beslutade, våren 
2020, att skolorganisationen i tätorten fortsatt skulle bestå av två f-6 skolor och en 7–
9 skola. Under våren 2021 genomfördes en teknisk undersökning av 
Lindesborgsskolan, rapport 2021-04-19. Undersökningen visade på en skola i behov 
av omfattande renovering/ombyggnation alternativt nybyggnation av en f-6 skola 
vilken ersätter befintlig skola (Lindeborgsskolan). Undersökningen från våren 2021 
ställer upp dessa två alternativ och redovisar en jämförelse mellan alternativen 
renovering/ombyggnation och nybyggnation. Familjenämnden har vid sitt möte i 
december 2021 tagit del av en sammanfattande rapport gällande vägvalsfrågan bygga 
om eller bygga nytt, ”Skollokaler-tätorten-Tomelilla kommun”? För att kunna arbeta 
vidare med Lindesborgsskolans renovering alternativt nybyggnation av f-6 skola 
krävs beslut kring nybyggnation alternativt renovering. 

 

Uppskattade kostnader i samband med ovan nämnda undersökning som gjorts av 
Lindesborgsskolan ger att en renovering med en i sammanhanget smärre tillbyggnad 
skulle kosta cirka 115 miljoner vilket ska jämföras med en uppskattad kostnad om 
cirka 175 miljoner för total nybyggnation. Kostnadsuppskattningar avseende så stora 
byggprojekt som omfattande renovering alternativt nybyggnation av skola är svåra att 
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exakt prognosticera. Förhållandet i förevarande fall mellan renoveringskostnad och 
nybyggnadskostnad, där den senare är cirka 50% mer kostnadskrävande får anses 
rimligt. Avgörande för valet mellan omfattande renovering (med smärre tillbyggnad) 
och nybyggnation, utöver direkta investeringskostnader är framtida drifts-och 
underhållskostnader och skolbyggnadens möjligheter att möta dagens samt 
framtidens krav på en skolbyggnad, en tidshorisont om cirka 40–50 år. En 
omfattande renovering leder till en skola av bra standard men med kvarvarande 
hinder avseende layout, brukbarhet, kapacitet och flexibilitet. Vidare kvarstår 
förmodat underhållsarbete inom en relativt kort tidshorisont. Okända faktorer såsom 
ev. konstruktionsbrister och annat som utredningen av Lindesborgsskolan inte ringat 
in, kan aktualiseras vid en renovering. 

Lindesborgsskolans nuvarande status, de åtgärder som behövs göras, skolbyggnadens 
ålder, jämförelser avseende/kapacitet/flexibilitet/brukbarhet gör att valet mellan 
renovering och nybyggnation bör bli en nybyggnation.   

Ekonomiska konsekvenser 
Såväl en omfattande renovering som en nybyggnation av skollokaler innebär ökade 
kapitalkostnader och därigenom ökad hyra. Både en renovering och en nybyggnation 
leder normalt till sänkta driftskostnader där en nybyggnation förmodas ha lägre 
direkta driftskostnader (vent, vatten, uppvärmning etc) än en renovering. En ökad 
hyreskostnad leder till ökad skolpeng till fristående aktörer, då kommunens 
genomsnittshyra för skollokaler ökar (hyresbidraget höjs). 

Barnperspektivet 
Att våra skollokaler inklusive utemiljö håller hög standard och har stimulerande miljö 
är direkt gynnsamt ur ett barnperspektiv. 

Miljöperspektivet 
Byggnader och uppförande av byggnader kan initialt belasta vår miljö men kan vara 
gynnade på sikt. Nya energisnåla byggnader med minskade driftskostnader, med 
miljöskonsamma material vilka byggs för att kunna brukas under många år, är en 
åtgärd för att bevara eller förbättra vår miljö. 

Uppföljning 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, skolchef Johan Holmqvist, 2022-01-20. 

Fn § 27/2020 Utredning om framtida skolorganisation, handlingsid: Fn 2020.772. 

Skolutredning, slutlig, handlingsid: Fn 2020.495. 
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Lindesborgsskolan – Utredning av Arkitektur och Byggledning 05 AB, 2021-04-19, 
reviderad 2021-04-20, handlingsid: Fn 2022.199. 

Skollokaler – tätorten-Tomelilla kommun, handlingsid: Fn 2021.4047. 

Fn § 129/2021 Dialoger och informationsärenden 2021, handlingsid: Fn 2022.92. 

 

Familjenämnden centralt/övergripande  

 

 

Johan Holmqvist 

Skolchef 

 

Beslutet skickas till:  

Samhällsbyggnadsnämnden 

Kommunstyrelsens investeringsberedning 
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TOMELILLA KOMMUN 
Familjenämnden 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum  
28 februari 2020 

 
 
 

 

Justerandes sign    

 
 

 
 
 
Fn § 27 Dnr FN 2019/32 
 
 
Utredning om framtida skolorganisation 
 
Familjenämndens beslut 
Familjenämnden beslutar ställa sig bakom slutsatserna i förvaltningens 
utredning och lägger densamma till handlingarna. 
 
Familjenämnden beslutar uppdra till förvaltningen att återkomma till 
nämndens möte den 27 mars 2020 med återkoppling hur processen 
fortskrider. 
 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har tagit fram ett slutligt utkast till framtida skolorganisation i 
Tomelilla kommun, handlingsid: FN 2020.495 
Skolchef Johan Holmqvist redovisar förvaltningens arbete med utredningen, 
dess rekommendationer och överväganden, varvid diskussion förs. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämndens utbildningsutskott beslutar lämna ärendet till 
familjenämnden för beslut. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare Thomas Lindberg, handlingsid: FN 
2020.537 
Slutligt utkast, Ny skolorganisation, skolchef Johan Holmqvist, handlingsid: 
FN 2020.495 
 
Tidigare behandling 
Fn § 24/2019, handlingsid. FN 2019.733 
Fnuu § 31/2019, handlingsid: FN 2019.161 
Fn § 52/2019, handlingsid: 2019.255 
Fnuu § 46/2019, handlingsid: FN 2019.282 
Fn § 85/2019, handlingsid: FN 2019.303 
Fnuu § 69/2019, handlingsid: FN 2019.397 
Fn § 123/2019, handlingsid: FN 2019.417 
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TOMELILLA KOMMUN 
Familjenämnden 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum  
28 februari 2020 

 
 
 

 

Justerandes sign    

 
 

 
§ 27 forts 
 
 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordföranden yrkar att familjenämnden beslutar uppdra till förvaltningen att 
återkomma till familjenämndens möte den 27 mars 2020 med återkoppling 
hur processen fortskrider. 
 
Beslutsgång 
Efter ställd proposition finner ordföranden att familjenämnden beslutar 
enligt Christer Yrjas (C) yrkande. 
________ 
Beslutet skickas till: 
Skolchef Johan Holmqvist 
Biträdande skolchef Ulrika Ahrlin 
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Tidigare utredning (ar) 
 

Inledning 

Tomelilla kommun har utrett och tagit fram förslag på förändrad skolorganisation ett flertal gånger. 
Skolorganisationen har också ändrats under årens lopp. Tomelilla kommuns skolorganisation består i dag 
av 6 kommunala skolenheter, varav 5 är f-6 skolor och en skolenhet är en 7-9 skola. Två av f-6 skolorna är 
placerade i tätorten, tre i orterna Onslunda, Smedstorp respektive Brösarp. Utöver de kommunala 
skolorna finns även en fristående f-6 skola (tidigare kommunal) i Tryde, där cirka 140 barn har sin 
skolgång. Majoriteten av barnen på Tryde friskola är barn som bor i Tomelilla kommun. 

Under våren 2019 skrevs den senaste skolutredningen fram, vilken gäller tätortsskolorna. Som en 
deleffekt av den här utredning och andra bakomliggande orsaker beslutades att tätortens f-6 skolor, 
Byavångskolan och Lindes ska ledas av gemensam rektor med två bitr. rektorer. De olika utredningarna 
som genomförts avseende Tomelilla kommuns skolorganisation har en stark koppling till skollokaler 
(platsbrist, förbättrade pedagogiska miljöer och en standardhöjning). Huvudsyftet med förslagen om 
förändrad skolorganisation har dock varit att skapa möjligheter för ökad måluppfyllelse. 

 

Nedan följer en sammanfattning av den senaste skolutredningen, huvudområden som berördes och korta 
slutsatser kring dessa. 

Utredningen våren 2019 
Utredningen från våren 2019 föreslår att de skapas två f-9 skolor med tre ingående skolenheter. 
Kastanjeskolan, Byavångsskolan och Lindesskolan blir alla f-9 skolor, där Bya/Lindes är under ledning av 
gemensam rektor. 

Utredningen grundar detta på följande slutsatser.  

Trygghet och studiero – personalens arbetsmiljö  

Färre antal tonåringar på samma skola, elever som är kända från 6-års ålder till 16-år, fördel med mer än 
en högstadieskola, så till vida att elever kan placeras vid annan skolenhet om så skulle krävas. 

Undervisning och måluppfyllelse – 

Möjlighet att ha särskilda undervisningsgrupper med kontinuitet, minskar risken för missar vid 
övergångar. De olika skolorna/skolenheterna kan bli experter på olika slags pedagogiska hinder. Skolorna 
kan även profilera sig utifrån olika inriktningar. 

Särskilt stöd/ Extra anpassningar/ Elevhälsoarbete – 

Ökad möjlighet för EHT-team att följa elever över tid (kontinuitet). Extra anpassningar som görs i de yngre 
skolåren kan vara kvar över tid 

SYV –  

Jämnare spridning över skolorna 

Rekrytering/ behörighet –  

En gemensam skolledning Bya/Lindes ökar möjligheten till att skapa heltidstjänster och lättare lösa 
rekrytering av ”smalare” ämneskombinationer. 
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Volymer 
 

Alla skolorganisationer har att ta hänsyn till elevvolymer. Skolenheternas finansiering med s.k skolpeng, 
dvs en budget, som i mkt stor utsträckning baseras på antalet elever på skolenheten kräver ett visst antal 
elever per skola. Utöver detta är det av stor vikt hur skolan väljer alternativt kan organisera sig 
(”klassorganisationen”). I det följande kommer att antal bilder över hur skolorganisationen ser ut i dag, 
hur ett förslag med fler f-9 skolor skulle kunna se ut och ett antal bilder där simuleringar gjorts. I de fall 
det rör sig om fiktiva organisationer är dessa schabloniserade: 

Schablonerna bygger på innevarande elevtal (läsåret 2019/2020) 

 

 

 

Nuläge, dvs innevarande klassorganisation (läsåret 2019/2020), tätorten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innevarande org Byavång Lindes Kastanje Antal elever Elever/klass
FSK 2 2 85 21,25

1 2 2 67 16,75
2 2 2 77 19,25
3 2 3 94 18,8
4 2 2 86 21,5
5 2 2 79 19,75
6 1 3 84 21
7 5 110 22
8 4 114 28,5
9 4 103 25,75

Totalt antal klasser 13 16 13 42 22,4
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Nuläge, Lindes 

 

 

Nuläge, Bya

 

 

 

 

 

 

Bya Antal Klasser "Snittklass"
FSK 41 2 20,5

1 35 2 17,5
2 32 2 16
3 42 2 21
4 40 2 20
5 36 2 18
6 27 1 27

Grsär 5
258 13 "Snittklass"  20
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Nuläge, dvs innevarande klassorganisation (läsåret 2019/2020), hela kommunen 

 

 

 

 

Schablon över klassorganisation tätorten, efter en ändring till två f-9 skolor (organisation), med tre 
skolenheter. 

 

 

 

 

 

Innevarande org Byavång Lindes Kastanje Brösarp Ondenslund Smedstorp Antal elever Elever/klass
FSK 2 2 1 1 1 127 18,1

1 2 2 1 1 1 115 16,4
2 2 2 1 1 1 131 18,7
3 2 3 1 1 1 139 17,4
4 2 2 1 1 1 127 18,1
5 2 2 1 1 1 121 17,3
6 1 3 1 2 2 138 15,3
7 5 110 22
8 4 114 28,5
9 4 103 25,75

Totalt antal klasser 13 16 13 7 8 8 1225 18,8

Tidigare förslag Byavång Lindes Kastanje Totalt antal klasser/åkSimulerat elever/klass
F 1 1 2 4 21,25

1 1 1 2 4 16,75
2 1 1 2 4 19,25
3 1 1 2 4 23,5
4 1 1 2 4 21,5
5 1 1 2 4 19,75
6 1 1 2 4 21
7 1 1 3 5 22
8 1 2 2 5 22,8
9 2 1 2 5 20,6

Totalt (antal klasser 11 11 21 43 21,88
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Schablon över klassorganisation hela kommunen, efter en ändring till två f-9 skolor (organisation), med tre 
skolenheter. 

 

 

Schablon över klassorganisation hela kommunen, fingerat exempel/resursoptimerat  

 

 

 

 

 

 

 

Tidigare förslag Byavång Lindes Kastanje Brösarp Odenslund Smedstorp Totalt antal klasser/åkSimulerat elever/klass
F 1 1 2 1 1 1 7 18,1

1 1 1 2 1 1 1 7 16,4
2 1 1 2 1 1 1 7 18,7
3 1 1 2 1 1 1 7 19,9
4 1 1 2 1 1 1 7 18,1
5 1 1 2 1 1 1 7 17,3
6 1 1 2 1 2 2 9 15,3
7 1 1 3 5 22
8 1 2 2 5 22,8
9 2 1 2 5 20,6

Totalt (antal klasser 11 11 21 7 8 8 66 18,6

Resursoptimerad organisation Byavång Lindes Kastanje Brösarp Ondenslund Smedstorp Antal elever Elever/klass
FSK 2 2 1 1 1 127 18,1

1 1 2 1 1 1 115 19,2
2 1 2 1 1 1 131 21,8
3 2 2 1 1 1 139 19,9
4 2 2 1 1 1 127 18,1
5 1 2 1 1 1 121 20,2
6 2 2 1 2 2 138 15,3
7 5 110 22
8 4 114 28,5
9 4 103 25,75

Totalt antal klasser 11 14 13 7 8 8 1225 20,1
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Schablon över klassorganisation tätorten f-6, fingerat exempel/resursoptimerat  

 

 Schablon över klassorganisation Lindes f-6, fingerat exempel/resursoptimerat  

 

 

 

 

 

 

 

 

Resursoptimerad Totalt Antal Antal Antal Antal Klasser kvm/behov, per klassrum
F-klass 85 21 21 21 22 4 45 kvm * 4
ÅK 1 67 23 22 22 3 48 kvm *3
ÅK 2 77 26 26 25 3 55 kvm * 3
ÅK 3 94 23 24 23 24 4 52 kvm *4
ÅK 4 86 22 22 21 21 4 45 kvm *4
ÅK 5 79 27 26 26 3 57 kvm*3
ÅK 6 84 21 21 21 21 3 46 kvm* 4
Totalt antal klasser 2 skolor 25

Lindes A B totalt Elever/klass snitt
F-klass 21 22 43 21,5

1 22 22 44 22
2 26 25 51 25,5
3 23 24 47 23,5
4 21 21 42 21
5 26 26 52 26
6 21 21 42 21

321 22,9
14 klassrum
14 klasser
2 klassrum "över", ett 53-57 kvm ett 45-50 kvm
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Schablon över klassorganisation Bya f-6, fingerat exempel/resurs optimerat 

 

 

Skolorganisation/forskning 
Olika forskare har undersökt huruvida klasstorlekar/organisationsupplägg för skolan påverkat 
måluppfyllelsen. Generella slutsatser avseende klasstorlekens betydelse för måluppfyllelsen är svåra att 
hitta evidens för. En ofta citerad forskningsrapport är det s.k. STAR-projektet (Förskoleklass Tennesse/USA 
på 80-talet). Svensk, senare forskning, har hittat viss evidens för att mindre klasser skulle vara gynnsam 
för elevers ”livstidsinkomst”, men även denna forskning bygger på fakta och iakttagelser från tiden före 
dagens finansiering av skolan, dvs när skolan var statligt finansierad och starkt detaljreglerad. En 
internationell utblick och jämförelse ger att Sverige har relativt små klasser i genomsnitt (cirka 20/elever 
per klass i grundskolan, Skolverket 2014). 

Hur ska högstadiet organiseras? En forskningsrapport från IFAU (Rapport 2017:6) har undersökt effekter 
vid övergång från separata f-6 och 7–9 skolor till f-9 skolor och funnit att effekterna avseende elevernas 
måluppfyllelse varit ringa. Övergången till f-9 skolor var relativt omfattande under 90-talet. Detta drevs 
bland annat av förändrad lärarutbildning (1–6 lärare och 4-9 lärare) och att de då gällande 
styrdokumenten för skolan pekade på en organisationsform mot f-9 skolor. Vidare fanns det vid tiden ett 
behov att öka antalet grundskoleplatser av demografiska skäl. 90-tals kontexten avseende timplaner, 
styrdokument och lärarutbildning har ändrats efter skolreformerna som inleddes i mitten av 2000-talet. 

 

Synpunkter och remisser 
Barn-och utbildningsverksamhetens ledningsgrupp, rektorer för grundskola respektive förskola har till 
delar processat ”skolorganisation”, tagit fram och viktat utmaningar för skolorganisationen i Tomelilla. 

Följande förteckning listar samtliga framtagna utmaningar med viktning; 

 

Bya A B totalt Elever/klass snitt
F-klass 21 21 42 21

1 23 23 23
2 26 26 26
3 23 24 47 23,5
4 22 22 44 22
5 27 27 27
6 21 21 42 21

Totalt antal elever 251 22,8
11 klassrum
11 klasser
5 klassrum "över"
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Den absolut tydligaste prioriteten (vikten) för skolledarna är organisationens möjlighet att stödja ökad 
måluppfyllelse. Det som definieras som utmaningar kan vara både utmaningar och medel/möjligheter i 
föregående exempellista. Vid genomförande av övningen/workshopen framkom organisatorisk ”trötthet”, 
dvs brist på beslut eller i vart fall inriktningsbeslut har orsakat vacuum/vänteläge i organisationen.  

Synpunkter från barn/elever 

Ungdomspresidiet har under hösten 2019 haft som uppgift att redovisa vilken syn de har på olika 
skolorganisationer, ex f-9 organisation visavi f-6 och 7–9. Nedan text från minnesanteckningar från 
ungdomspresidiet; 

”Hur ska skolor vara organiserade utifrån perspektiven f-9 alt f-6 och högstadieskolor separerade. 

Den sammantagna bilden som barn-/ungdomar lämnat, det finns fördelar och nackdelar med båda valen. 
F-9 skolor kan både vara tryggare, man känner lärarna men också upplevas otryggare (små barn 
tillsammans med större ungdomar). F-9 skolor, hur att hantera gemensamma ordningsregler, bra exempel 
som lyftes, mobilförbud på raster, funkar kanske för mindre men sämre för större. Vid f-9 alternativ är det 
viktigt att avdelningar/miljöer skapas för olika åldrar. Vid rena högstadieskolor blir övergången till 
gymnasiet inte så omvälvande som om man går över från en f-9 skola.” 

Faktorer i tidigare skolutredning, kommentarer och kompletteringar 

Nedan kommer ett antal faktorer av vikt att behandlas med kopplingar till såväl av rektorsgruppen 
identifierade faktorer som faktorer framtagna vid tidigare arbete med ”skolorganisation” – samma 
rubriker, samt identifierade utvecklingsområden i befintligt skolsystem. 

 

Utmaningar Vikt
Hålla fast vid beslut 3
Platsbrist (kök/vent mm) 1
Övergångar inom skola 1
Måluppfyllelsen 19
Omvärldstillit (föräldra) (rykten) 5
Helhetsperspektiv "hela skoltiden" 5
Personalförsörjning, lärare, ledare mfl 10
Kvarvarande f-6 skolor 1
Koppling fsk och skola 2
"Bra unga vuxna" -effektresonemang 5
Följa barn/ungas stöd över tid..... 3
Konkurrens privata/kommunala 2
Barnens och föräldraperspektiv 2
Är beslutet genomförbart 3
Gamla fördomar/domar 2
Generationsklyfta 2
Förflyttningar 2
Balans i ledningsgrupp 4
Särskolan/SUG 2
Effekter på fsk? "Skolområden" "Upptagningsområde" 2
Energidränage 2
Möta barn/elever - se barn/elever 3
1-15 års perspektiv 4
Sociala värden 3
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Särskilt stöd/ Extra anpassningar/ Elevhälsoarbete  

En skolorganisation där vardera skolan kan arbeta långtgående med individuella anpassningar, generella 
anpassningar och särskilt stöd kräver kompetens, resurser och lokaler som stödjer (flexibilitet).  

Tomelilla kommun är en ”liten” kommun sett till organisatorisk storlek, där centralisering avseende vissa 
funktioner är nödvändig, exempelvis elevhälsa. Detta skapar möjligheter till ökad likvärdighet och att 
högspecialiserade funktioner finns tillgängliga för alla skolor/elever. Det kvarstår dock ett behov att 
skolorna kan organisera sitt elevstödjande arbete nära berörda elever och i samklang med den egna 
skolorganisationen. Skolorna behöver i ökad utsträckning kunna anpassa sin organisation och sina 
kompetenser utifrån särskilt stöd/extra anpassningar. Skolorna ska kunna organisera och genomföra 
anpassningar inom sin organisation. Specialiserade funktioner, utöver det som är ”ren elevhälsa” ska 
kunna organiseras/anställas inom vardera skolenheten. Skolorna ska kunna organisera och genomföra 
undervisning i såväl ”helklass” som i mindre grupper, även skapa särskilda undervisningsgrupper.  

Trygghet och studiero – personalens arbetsmiljö 

Som tidigare konstaterade kan en minskad ”ansamling” av tonåringar på samma och enda högstadieskola 
skapa förutsättningar för en lugnare miljö. Alternativa högstadieskolor skulle också skapa möjligheter för 
åtgärden ”byte av skolenhet” i de fall denna åtgärd skulle behöva användas. 

Mot detta ska vägas utmaningen att ha en f-9 skola med trygghet mellan åldrar från sex-åringar till 16-
åringar. De olika åldrarnas krav på utemiljö, trafiksäkerhet mm. Utöver aspekter som trygghet och 
studiero ska även aspekter så som trivsel vägas in, där ålderadekvata miljöer är en viktig faktor.  

Undervisning och måluppfyllelse 

Som tidigare beskrivet är det ökad måluppfyllelse som är högst värderad/viktad bland våra skolledare 
gällande val av skolorganisation. Faktorer som trygghet och studiero, särskilt stöd, elevhälsoarbete, 
anpassningar mm är samtliga underliggande faktorer för ökad måluppfyllelse. En annan viktig faktor är 
kompetensförsörjningen, dvs skolorganisationens förmåga att rekrytera och behålla utbildad och skicklig 
personal och undervisningens kvalité. 

Det råder för närvarande lärarbrist, såväl nationellt som regionalt och skolorganisationen har även 
framgent stora utmaningar i att rekrytera ”rätt personal”. Styrdokumenten för svensk skola har ökat 
trycket på att ha ämnesutbildade lärare i och med legitimationskrav införts.   

Det ökade trycket gällande ämneslegitimerade lärare och den lärarbrist som råder nu och under 
betydande tid framöver är en viktig parameter att ta höjd för i en skolorganisation. Fler klasser kräver ett 
ökat antal legitimerade lärare med ämnesspecifik kompetens – (om allt annat lika). Alternativet är ett 
stort mått av gemensam schemaläggning och utbyte över skolområdena, vilket kan vara svårt att få till, 
samt orsakar spilltid och bristande kontinuitet.  

 

 

 

Rekrytering och behörighet 

Analysen ovan kring antalet klasser kopplat till lärarbehörighet och framtida rekryteringsutmaningar ger 
att flera skolor med f-9 organisation, där skolorna består av få paralleller skapar extra utmaningar 
avseende rekrytering av behöriga lärare/legitimerade lärare.   
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Slutsatser och rekommendationer 
Utifrån den volymanalys som presenterats tidigare är rekommendationen att inte skapa en 
skolorganisation som ytterligare minskar klasstorlekarna. För Tomelillas del blir detta extra viktigt då 
vi har relativt många mindre skolor (3 st) utanför tätorten. En skolorganisation med tre skolenheter 
(två skolorganisationer) i tätorten med f-9 upplägg har vinster men innebär för stora 
resursmässiga/organisatoriska utmaningar, såväl sett till skolornas förutsättning att organisera 
sig optimalt utifrån resurstilldelning som till kompetensförsörjning. För smala ämneskombinationer 
med liten tillgång på legitimerade lärare kommer ett upplägg med fler skolor med likadan 
stadieindelning försvåra rekryteringar. Det är viktigt att betona att den volymomställning som 
kommer att behöva göras är en succesiv förändring vilken givetvis har starkt samband med 
underliggande barn-/och elevkullar, vilka inte kan prognosticeras med 100%-ig exakthet. Av den 
senaste befolkningsprognosen (2019 statisticon), se bilaga, indikeras inte ökande barnkullar under 
grundskoletiden, undantaget 13-15 åringar, vilka toppar under 2024 för att därefter återgå till 
nuvarande volymer. Prognosen för Tomelilla är dock för hela kommunen och är inte nedbruten på 
kommundelar. En osäkerhetsfaktor vad gäller skolplaceringar är att Tomelilla har en relativt stor 
andel elever som går hos annan skolhuvudman (externa placeringar), även om man exkluderar Tryde 
friskola, se bilaga, externa placeringar februari 2020.  
 
Omläggningen under 1990-talet mot fler f-9 skolor drevs till viss del av bakomliggande styrdokument 
som luckrade upp tidigare tydliga stadieindelning i skolan, vilket i sin tur påverkade utformandet av 
lärarutbildningen (exempelvis 1-7 lärare och 4-9 lärare). Under 2000-talets senare del har styrande 
dokument för skolan, lärarutbildningarna och beslut gällande nationella prov/betyg “återskapat” den 
stadieindelade skolan.   
  
Lokaler  
Väljs inte alternativet med fler högstadieskolor så faller tidigare framtagna underlag för om-/och 
nybyggnad. Kravet på goda skollokaler med god arbetsmiljö för såväl personal och elever kvarstår. 
Vidare ska skollokalernas utformning och infrastruktur kunna möta kravet på elevtal i klasserna, 
utrymmesmässigt som infrastrukturmässigt (ventilation, matsalar, omklädning (idrott) mm). Ytskikt, 
entréer och skolgårdsmiljöer behöver ses över. Då ett antal skolutredningar gjorts tidigare har ett 
vänteläge uppstått där nödvändiga upprustningar och anpassningar har fått stå tillbaka. Ett 
beslut behövs för att vänteläget ska upphöra och nödvändiga arbeten startas, vilket inleds med en 
behovsinventering och byggnadsteknisk inventering. Det finns sedan tidigare framtagna underlag för 
utbyte/renovering av viss teknisk installation (ventilation).  
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Bilaga 1; Befolkningsprognos Tomelilla kommun 2019 
och externa placeringar, 2020 
 

 

 

 

 

Externa placeringar februari 2020  

 

Externa placeringar 2020 febr
F-6 Tryde 132
F-6 Övriga Externa 88
F-6 Totalt 220
7-9 Totalt 137
Totalt 357
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Lokalutredning, centralorten Tomelilla kommun 
 

Föreliggande utredning avseende lokalfrågan (skollokaler) redogör för olika bakgrundsfaktorer 
och frågeställningar kopplade till Tomelilla kommuns skolorganisation och behov av upprustning 
av skollokaler. Utredningen behandlar kommande (uppskattade) elevvolymer och ställer upp ett 
par strategiskt viktiga frågor, vilka bör besvaras vid beslut om skollokaler i tätorten. 

Bakgrund 
Tomelilla kommun har för närvarande sex kommunala skolor, fem f-6 skolor, varav två i 
tätorten, Byavångsskolan och Lindesborgsskolan. Kommunens enda högstadieskola, 
Kastanjeskolan är också placerad i Tomelilla tätort. Vid ett flertal tillfällen under de senaste åren 
har olika skolutredningar genomförts för att skapa underlag för nödvändiga investeringar i 
skolbyggnader och då främst kopplat till behov i Tomelilla tätort. Vid dessa utredningar har olika 
förslag tagits fram för hur skolorna bör organiseras i tätorten och vilka konsekvenser som detta 
skapar avseende utformning av lokaler, exempelvis i form av investeringar ny-eller 
ombyggnationer. I början av 2020 fastslog familjenämnden att Tomelilla fortsatt organiserar sina 
skolor i fem f-6 skolor, varav två i tätorten och en 7–9 skola med tillägget; ” Då ett antal 
skolutredningar gjorts tidigare har ett vänteläge uppstått där nödvändiga upprustningar och 
anpassningar har fått stå tillbaka. Ett beslut behövs för att vänteläget ska upphöra och 
nödvändiga arbeten startas, vilket inleds med en behovsinventering. Det finns sedan tidigare 
framtagna underlag för utbyte/renovering av viss teknisk installation (ventilation).” Inför beslut 
om investeringar/budget 2022 lyfte familjenämnden behov av ytterligare insatser gällande 
Lindesborgsskolan och det avsattes cirka 8 miljoner i 2022: års investeringsbudget för 
projekteringskostnader/framtagande av upphandlingsunderlag för ny alternativt ombyggnad av 
F-6 skola. 

 

Teknisk status/utredning Lindesborgsskolan, våren 2021 (mars/april) 
Som en konsekvens av familjenämndens beslut i början av 2020 beslutade kommunfullmäktige i 
sitt investeringsbeslut inför 2021 att totalt 2 miljoner skulle avsättas under 2021 för att utreda 
Lindesborgsskolans status. Utredningen kom att färdigställas våren 2021 med följande 
frågeställning och problembeskrivning: 

”- Har skolan de förutsättningar som krävs att det är försvarbart att renovera till invändig 
   standard i mycket jämförbar med nybyggd skola? 
- Vilka konsekvenser får en renovering/ombyggnad? 
- Är det lönsamt och försvarbart med modernisering av befintliga lokaler?” 
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Slutsatser från utredningen: Lindesborgsskolan upplevs som generellt sliten, installationssystem el-VVS 
behöver bytas ut i sin helhet. Ytterväggar har ingjutna syllar av trä vilka orsakar doftproblem och behöver bytas 
ut. Skolan är trång avseende personalytor och skolköket är i behov av större ytor och nya maskiner. Många 
ytskikt är i slutet på sin livslängd och i lokalerna upplevs bland annat kallras. 

En ombyggnad av skolan föreslås kombineras med en utbyggnad om cirka 700 m2 BRA för att 
kunna använda dessa tillkommande ytor under byggtiden för omflyttning. Grunden för denna 
tillbyggnad är den underdimensionering som föreligger avseende mat/kök och personalytor. 

Följande tabell ur utredningen sammanfattar faktorer ny- respektive renovering/ombyggnad: 

 

 
 
 
Utredningen som genomfördes våren 2021 lämnar också en preliminär kostnadsbild för 
nybyggnad respektive om-/tillbyggnad. Uppskattad kostnadsbild bygger på fyra referensobjekt, 
”nyligen uppförda f-6 skolor i Skåne” med ett elevunderlag mellan 350 och 500 elever 
(nybyggnadsåren sträcker sig mellan 2012–2019). Uppskattad kostnad utifrån jämförelsen ger 
en nybyggnadskostnad på 175 mnkr. Renoveringskostnaden med tillbyggnad om 700 m2 BRA 
uppskattas till 115 mkr. Kvadratmeterpriset (BRA) är därigenom kalkylerat till cirka 32 400/m2 
vid en nybyggnation. 
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Elevvolymer tätorten Tomelilla, historiskt och prognosticerat 
 

Alldeles oavsett val av väg, nybyggnad alternativt renovering (tillbyggnad) måste kommande 
elevervolymer i Tomelilla kommun uppskattas. Att uppskatta kommande elevvolymer är 
svårare ju längre fram i tiden prognosen sträcker sig. Underlag måste vara 
befolkningsprognoser som används för hela kommunens övriga planering, vilken är underlag 
för de budgetar som årligen fastställs. Nedan redovisas ett antal bilder med förklarande text 
för att åskådliggöra historiska volymer och uppskattade volymer för 6-åringar i kommunen 
och Tomelilla tätort.  
 
Lägesbild åren 2011-2021  
 

 
 

Bildkommentarer: 

Som framgår av bilden ovan kännetecknas Tomelilla kommun av en måttlig befolkningsökning i 
gruppen 6-åringar de senaste tio åren där den ringa befolkningsökningen i ålderskategorin ses för 
hela kommunen, inte i Tomelilla tätort (de linjära markeringarna). Tätortskullen ligger på cirka 
80-barn årligen och motsvarar därigenom ett normalutfall om fyra förskoleklasser per år i 
tätorten. Här ska även beaktas den ”femte” klass som börjar på Tryde friskola, numera 22 elever 
tidigare 20 elever. Teoretiskt kan Byavångsskolan och Lindesborgsskolan ta emot vardera 2 
klasser per/år undantaget enstaka år då Byavångsskolan endast kan ta emot en klass (saknar 
klassrum för att vara fullt två-parallellig). Lindesborgsskolan kan ta emot tre klasser enstaka år 
men med begränsad kapacitet avseende klasstorlekar, hälften av klassrummen på 
Lindesborgsskolan är mindre än standardklassrum, ligger i intervallet 45 – 50 m2. 

 

140



 
2021-12-06 

5 
 

 

Uppskattningar för kommande läsår 

 
 

Bildkommentarer: 

I bilden ovan beskrivs dels förväntat antal 6-åringar kommande tio år i Tomelilla kommun och 
andelen 6-åringar som uppskattas gå i Tomelilla tätort (Bya/Lindes). Uppskattningen av antal 
barn i tätorten är framtaget utifrån historiska data, dvs den genomsnittliga andelen elever från 
totalen som går på Byavångsskolan och Lindesborgsskolan (55% i genomsnitt). Vi ser, utifrån 
gällande prognos, relativt stabila elevvolymer kommande tio år. Prognosen blir jämnare ju längre 
fram den gäller. Detta beror i stort på att barnen (6-åringarna) efter år 2027 ännu ej är födda 
vilket tenderar att ge mindre avvikelser vid prognosställande. Likt de senaste tio åren kommer 
det totala elevantalet ”blivande förskoleklassare” landa på cirka 80 elever i tätorten. Fördelningen 
mellan tätortsskolorna Byavång respektive Lindes är schematiskt cirka två klasser per skola. Då 
är inte hänsyn taget till föräldrars val av skola och eventuella år respektive skolas kapacitet utgör 
begränsning. Nedan visas bilder för hur klassval/klassorganisationen sett ut de senaste 5-åren, 
där exempel på variationer från två-parallells organisation markerats med pilar. Avsteg från två 
paralleller per skola låter sig inte bara förklaras av elevvolymer och föräldrars val av skola utan 
kan följa av anpassningar aktuell årskurs, exempelvis att en årskurs bedöms organiseras i färre 
antal elever/klass. 

 

 

 

141



 
2021-12-06 

6 
 

 

Klassorganisation Bya/Lindes 

  

 

 

Slutsatser elevvolymer 
Som konstaterat i tidigare avsnitt så ser kommande elevvolymer relativt stabila ut. Antalet barn i 
Tomelilla tätort de kommande tio åren bjuder inte på större prognosmässiga överraskningar. Det 
verkliga utfallet är givetvis osäkert som vid allt prognosställande. Osäkerheten ökar också ju 
längre fram i tiden prognosen gäller. Oberoende om alternativet nybyggnad eller 
ombyggnad/tillbyggnad väljs så innebär det betydande investeringsvolymer för Tomelilla 
kommun och en ny eller ombyggd skola ska räcka till för elevvolymer bortom 2030. En 
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tidshorisont som svårligen låter sig prognosticeras. Under avsnitten ovan har vi berört 
begränsningar som finns gällande mottagande av elever till Byavångsskolan respektive 
Lindesborgsskolan. Byavångsskolan har i dagsläget för får klassrum för att fullt ut, alla år, ta 
emot två nybörjarklasser, det saknas ett klassrum. Lindesborgsskolans klassrum är generellt små, 
som störst 57 m2, där hälften av klassrummen är mindre än 50 m2. Vanligt återkommande mått 
för klassrum låg-/mellanstadiet är 55–60 m2. Utöver jämförelsen antal klassrum, klassrumsyta 
och klasstorlekar finns parametrar som inte tas upp i denna utredning men som är av betydande 
vikt för skolornas mottagningskapacitet. Storlek på matsal, tillagningskapacitet, 
arbetsplatsmöjligheter, specialsalar, kommunikationsytor mm är i högsta grad väsentliga vid en 
kapacitetsbedömning. 

 
Lokalrekommendation kopplat till elevvolymer: 
Vid en nybyggnad alt ombyggnad av Lindesborgsskolan bör det byggas för volymer bortom 
2030, förväntat ökande volymer. Begränsande faktorer avseende mottagningskapacitet i form av 
för små klassrum, arbetsplatstillgång, infrastruktur etc bör så att säga ”byggas bort”. Ett enkelt 
räkneexempel ger, att vid klassrum om cirka 60 m2 (konsekvent genomfört vid en ny- alt 
ombyggnad) så ökar Lindesborgsskolans maxkapacitet till cirka 400 elever i stället för dagens 
340-350 elever. En kapacitetsökning med cirka 15 % (25 % högre än Lindesborgsskolans elevtal i 
skrivande stund). 

Vägvalsfråga kopplad till ovan: 

Kan en ombyggnad med tillbyggnad, skapa möjligheten enligt ovan, dvs klassrum som 
genomgående har mått enligt standard, 55–60 m2? 

 

Strategiska frågor vid olika val 
Ett antal frågor av större vikt uppstår vid en ny eller ombyggnad av Lindesborgsskolan. Frågorna 
och svaren får karaktär av vägvalsfrågor där svarsutfallet skapar en ny frågeställning. Nedan 
beskrivs dessa frågor schematiskt med fråga – svar – ny frågeställning. 
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Nybyggnation?    Ombyggnation? 

(Om ja)     (Om ja) 

 

Plats?    Tillfällig lokaler/Omställningsyta? 

 

Befintlig skoltomt?                Ny skoltomt? 

              

Tillfällig lokaler/Omställningsyta?                Var?  

 

     Där detaljplan medger Ny detaljplan  

 

 

Ur fråge-/beslutsträdet så kan följande val och dess effekter utgöra ett exemplifierande fall: 

Beslutet blir nybyggnation utifrån bedömningen att en nybyggnation är mest samhällsekonomiskt 
fördelaktigt över tid i jämförelse med alternativet, renovering/ombyggnation. Valet av 
nybyggnation följer också av att det är det enda alternativ där nuvarande begränsningar fullt ut 
kan byggas bort. 

 Valet faller på nybyggnation på annan plats än nuvarande Lindesborgsskolans. Detaljplanen 
medger byggnation på skoltomten vid Kastanjeskolan (nuvarande annexets placering). Valen 
skapar en omvänd lokalprocess. Nuvarande brukare av Kastanjeskolans annex behöver 
ersättningslokaler (permanent) för att nybyggnation av f-6 skola ska kunna ske. Lokaler för daglig 
verksamhet (LSS), högstadiets teknik, slöjd etc måste lösas. 

 

Sammanfattning av vägvalsfrågor: 
Följande två frågor kan karaktäriseras som vägvalsfrågor utifrån beslutsträdet ovan; 

Nybyggnation eller renovering? 

Placering vid nybyggnation? 

Vägvalsfrågorna är av den karaktären att det måste ses som betydande frågor av stor ekonomisk 
och strategisk vikt och beslutas därför politiskt. Familjenämnden bör komma med sina 
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synpunkter om dessa två val men en tät dialog med KS/KS-au erfordras. Frågorna med därpå 
följande svar kommer att sträcka sig över mandatperioden och in i kommande mandatperioder.  

Erfarenheter från tidigare lokalprocesser ger att det är viktigt att hålla fast vid 
ursprungsfrågeställningar och redan fattade inriktningsbeslut samt etablerade faktum. 

”Lindesborgsskolan är i behov av betydande upprustning alternativt ombyggnation. 
Familjenämnden har beslutat om en skolorganisation med fortsatt två f-6 skolor i tätorten och en 
7–9 skola för att komma i gång med ovanstående kopplat till bästa organisatoriska 
förutsättningar. En nybyggnation alternativt en betydande upprustning är beställd utifrån en f-6 
skola, inget annat. Tillkommande projekt som ev. läggs till på vägen mot en f-6 skola kan riskera 
ursprungsbeställningen. Ju fler ingående lokallösningar som adderas till projektet desto fler 
frågeställningar skapas”   
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 december 2021 

 

Justerandes sign    

 

Fn § 129 Dnr FN 2021/2 

Dialoger och informationsärenden 2021 

Familjenämndens beslut 
Familjenämnden beslutar godkänna informationen och lägger densamma till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Kvalitetsutvecklare Daniel Nilsen informerar om individ- och familjeverksamheten, 
samt; 

• Brukarundersökning: Undersökningen gick ut till 13 personer och alla 13 har 
svarat på undersökningen. Siffrorna ser bra ut då de flesta är mycket nöjda 
eller ganska nöjda. Tomelilla kommun ligger bra till när man jämför 
nationellt. Kvinnorna är överlag mer nöjda än männen. 

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

• Covid-19: Skåne är indelat i fyra hörn gällande smittskydd. Lisbeth 
Andersson som är medicinskt ledningsansvarig träffar regelbundet 
Smittskydd Skåne. Det blir inget Luciafirande eller julavslutning med 
föräldrar på plats, möjligtvis Luciafirande utomhus med föräldrar om det går 
att hålla avstånd. Julavslutning med rektorerna är även det inställt. Smittskydd 
Skåne har rekommenderat detta och att inte blanda klasser men bedriva god 
undervisning. Distansundervisning ska i största möjliga mån undvikas då det 
påverkar elevernas studieresultat och psykiska hälsa. Vaccinationsomgång två 
genomfördes i veckan för elever i åldern 12-16. Ca 59 % av eleverna är 
vaccinerade. Enstaka fall av Covid-19 rapporteras emellanåt. Informationen 
rapporteras då till Lisbeth och till föräldrarna i aktuell klass. 

• Busskort till gymnasieelever hela dygnet: Skånetrafiken erbjuder ”skolkortet” 
där elever får resa på dygnets alla timmar och på helger. Vissa kommuner har 
köpt in detta till sina högstadie- och gymnasieelever. Inköp av skolkortet till 
Tomelillas gymnasieungdomar skulle kosta 500 000 kr. Om skolkortet skulle 
erbjudas även till högstadieungdomar skulle det bli en kostnad på över 1 
miljon. Högstadieungdomarna får redan skolskjuts så det hade blivit en 
dubbelkostnad. Vi ska ta med denna fråga inför budgetarbetet 2023. 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 december 2021 

 

Justerandes sign    

 

§ 129 forts. 

• Information kring skollokaler: Skolchef Johan Holmqvist presenterar en 
rapport gällande tidigare beslut om skollokaler och vart vi är på väg. 
Rapporten berör bland annat elevvolymer, slutsatser och 
lokalrekommendationer kopplat till elevantal. Det bör byggas för ökade 
volymer. 

Ärendet återkommer som ett beslutsärende på nämndens sammanträde i 
januari 2022. 

• Föreningsbidrag 2021: Inga föreningar har ansökt om familjenämndens 
föreningsbidrag år 2021. 

• Oppositionens budget gick genom i riksdagen. Innebär att extratjänsterna 
ströks vilket kommer att påverka Tomelilla kommun. Därför avslutas nu de 
befintliga extratjänsterna när de löper ut. 

• I dagens Ystads Allehanda framställs att skolresultaten i kommunen blir allt 
sämre. Mycket tråkigt eftersom det inte stämmer.  

Familjenämnden informeras om förvaltningens årshjul 2022. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Therese Stendahl, handlingsid: Fn 2021.3931. 

Årshjul 2022 för familjenämnden, handlingsid: Fn 2021.3930. 

Lokalutredning, volymer och frågeställningar, handlingsid: Fn 2021.4047.  

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

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

 

 Familjenämnden 

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

Diarienummer: FN 2022/4 
 
Datum 20 januari 2022 

 

Tjänsteskrivelse - Delegeringsbeslut 

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

Ärendebeskrivning 
Anmälan av delegeringsbeslut december 2021 - januari 2022. 

 

När Vad  Vem 
2021-12-06 Förtursanvisning av plats 

inom förskole- och 
fritidshemsverksamheten 

Enhetschef Centrala barn- 
och elevhälsan 

2021-12-06 Förtursanvisning av plats 
inom förskole- och 
fritidshemsverksamheten 

Enhetschef Centrala barn- 
och elevhälsan 

2021-12-16 Beslut om inackorderingsstöd, 
9 st 

Skolchef 

2021-12-29 Beslut om mottagande i 
grundsärskola eller 
gymnasiesärskola 

Enhetschef Centrala barn- 
och elevhälsan 

2022-01-14 Beslut om mottagande i 
grundsärskola eller 
gymnasiesärskola 

Enhetschef Centrala barn- 
och elevhälsan 

2022-01-14 Tidigare skolstart och 
undantag från skyldigheten att 
fullgöra skolplikt i 
förskoleklass 

Enhetschef Centrala barn- 
och elevhälsan 
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2 (2) 

2022-01-20 Beslut om tilläggsbelopp Enhetschef Centrala barn- 
och elevhälsan 

2022-01-20 Beslut om tilläggsbelopp Enhetschef Centrala barn- 
och elevhälsan 

2022-01-20 Beslut om tilläggsbelopp Enhetschef Centrala barn- 
och elevhälsan 

2022-01-19 Beslut om inackorderingsstöd, 
9 st 

Skolchef 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Therese Stendahl, 2022-01-20. 

 

Barn och utbildning  

 

 

Therese Stendahl 

Nämndsekreterare 
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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 8 december 2021 

 

Anmälningsärenden 2022-01-28 

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

Ärendebeskrivning 
Anmälningsärenden till familjenämnden den 28 januari 2022. 

• Anmälda upplevda kränkningar december 2021. 

• Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i 
Lindesborgsskolan. 

• Protokoll från familjenämndens utbildningsutskott, 2022-01-13, §§ 1-4. 

• Protokoll från familjenämndens individ- och familjeutskott, 2022-01-17, §§  
1-17. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Therese Stendahl, 2022-01-21. 

Anmälda upplevda kränkningar december 2021, handlingsid: Fn 2022.201. 

Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i 
Lindesborgsskolan  Dnr 20209160_3_Bortredigerad, handlingsid: Fn 2022.203. 

 

Familjenämnden centralt/övergripande  
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2 (2) 

Therese Stendahl 

Nämndsekreterare  
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Elev Datum Anmält av Skola Klass

Pojke 2021-12-13 Rektor Tina Bjerström Byavång Bya 3B (2021/2022)

Pojke 2021-12-13 Rektor Tina Bjerström Byavång Bya 5B (2021/2022)

Pojke 2021-12-13 Rektor Tina Bjerström Byavång Bya 5B (2021/2022)

Flicka 2021-12-13 Rektor Tina Bjerström Byavång Bya 4A (2021/2022)

Pojke 2021-12-02 Rektor Tina Bjerström Byavång Bya 5B (2021/2022)

Flicka 2021-12-02 Rektor Roger Dehlén Lindesborg Li 3A (2021/2022)

Flicka 2021-12-01 Specialpedagog Caroline Brorsson Byavång Junibacken (2021/2022)
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 Familjenämndens individ- och familjeutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 januari 2022 

 

Justerandes sign    

 

Fnifu § 13  

Redovisning av anmälningsärenden 
december 2021 

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

Ärendebeskrivning 
Placeringar av barn och unga december 2021 
 
 Plats Kostnad/mån Placeringssta

rt 
Placeringsavsl
ut 

Barn och 
mamma 

Grödby 

gården 

119 130:- 2021-10-08 2021-12-19 

Flicka SIS Ryds 
Brunn 

257 300:- 2021-07-13  

Pojke Almaröd AB   36 100:- 2021-03-01  

 
Extern Öppenvård 
 HVB/SIS Kostnad/mån Placeringssta

rt 
Placeringsavsl
ut 

Kvinna Humana 
Social 
Utveckling 

 23 900:- (nov) 2021-09-24  

 
Vuxen placering 

 HVB/SIS Kostnad/mån Placeringssta
rt 

Placeringsavsl
ut 
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 Familjenämndens individ- och familjeutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 januari 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 13 forts.     
Kvinna SIS Örebro  30 000:- 2021-05-21 2021-11-06 

Kvinna Ramlösa social 
utveckling 

 62 775:- 2021-09-24  
 

Statistik fattade beslut, september 2021 – december 2021 
Beslut september oktober november december 
Startade utredningar          7      19      15       19 

Avslutade 
utredningar med 
insats 

         2        1        1       11 

Avslutade 
utredningar utan 
insats 

         2        0        2         3 

Förlängd 
utredningstid 11:2 

         1        0        0         1 

Uppföljning 
utredning 11 kap § 
4 a SoL 

         0        0        0         0 

Nerlagda 
utredningar 

         0        0        0         0 

Övervägande om 
fortsatt vård 6 kap 8 
§ SoL 

         0        3        2         6 

Vård enligt LVU          0        1         0         0 

 

Avslag om vård 
enligt LVU 

         0        0         0         0 

Vård enligt LVU 
upphör 

         0        0         0         0 

Placering i 
jourhem/familjehe
m enligt SoL 

         2        0         0         0 
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 Familjenämndens individ- och familjeutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 januari 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 13 forts.     

Placering i 
akuthem/HVB-
hem enligt SoL 

         0        0         0         0 

Placering i 
stödboende/ 

utsluss 

         0        0         0         1 

Placering i 
jourhem/familjehe
m enligt LVU 

         0        0         1         1 

Placering i 
akuthem/HVB-
hem enligt LVU 

         0        0         0         1 

Placering SIS enligt 
LVU 

 

         0        0         0         0 

 
Statistik fattade beslut SoL och LVM under perioden 2021-09-01 – 2021-12-31  
Beslutstyp Sept Okt Nov Dec 
Lex Sarah   0   0     0     0 

     
Ekonomiskt bistånd     
Utr. Ek bistånd enl 11 kap 1 § SoL 10  17    18   20 

Avsluta utr. Ek bistånd 10  14    10   26 

Lägga ner utr. Ek bistånd   2    0      6     4 

Försörjningsstöd 4 kap 1 § SoL 97  92    96  116 

Livsföring övrigt 4 kap 1 § SoL 59  48    44    49 

Arbetsförberedande insats  8  14      0      3 

Avslag 4:1 SoL 52  52    48    61 

Överklagan rätt tid   4    3      1      4 

Överklagan avvisas   0    0      1      1 
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 Familjenämndens individ- och familjeutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 januari 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 13 forts.     

Yttrande över överklagat beslut   4    4      1      4 

Ändring överklagat beslut   0    0      0      1 

Familjefrid     

Utredning 11:1 ansökan   0    2      2      0 

Avsluta utredning   0    0      0      3 

Lägga ner utredning   0    0      0      0 

Öppenvård familjefrid   0    2      1      1 

Försörjningsstöd 4 kap 1 § SoL   0    0      0      0 

Livsföring övrigt 4 kap 1 § SoL   0    0      0      0 

Avslag 4:1 SoL   0    0      0      0  

Vuxenenheten       

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

Avsluta utredning   0    0      0      0 

Utredning yttrande/upplysning   1    0      3      1 

Avsluta utredning – avslag   0    0      0      1 

Inleda utredning 7 § LVM   0    1      0      1 

Avsluta utredning LVM § 11   0    0      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    0      0      0 

Placering HVB hem 27 §   1    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      0      0     0 

Yttrande körkortsförordningen 5:2     0      0      1     0 

Öppenvård vuxen     1      0      0     0 

Avslag öppenvård     0      0      0     0 

161



 

 Familjenämndens individ- och familjeutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 januari 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 13 forts.     

Överklagan     0      0      0     0 

Överklagan avvisas     0          0      0     0 

Yttrande överklagat beslut     0      0      0     0 

Ändring av överklagat beslut     0      0      0     0 

Bostadskontrakt     

Inleda utredning 11 kap 1 § SoL     6      3              1     0 

Avsluta utredning     2      8      0     0 

Bevilja andrahandskontrakt     1      6      0     2 

Avslag 4:1     0       0      0     1 

Överklagan rätt tid     0      0      0      0  

Ändring av överklagat beslut     0      0      0     0 

 
Delegationsbeslut i december  
 
2 placeringsbeslut enligt 4 kap 1 § SoL – enhetschef Isabell Ahl 

2 placeringsbeslut enligt 11 § LVU – andre vice ordf. Anders Throbäck 

1 Beslut om bistånd enligt 4 kap 1 § SoL  - andre vice ordf. Anders Throbäck 

 

Domar och beslut, december 2021 
 
Meddelande från Ystads Tingsrätt den 8 december 2021 om att dom vunnit laga 
kraft. Mål nr. B 644-21. 

Handlingsid. 2021.4002 

Avgörande i bedrägeribrott med påföljd, ungdomsvård. 

 

Meddelande från Ystad Tingsrätt den 15 december 2021. 

Mål nr. B2480-21 

Handlingsid. 2021.4098 

Den åtalade frikänns från våldtäkt mot barn enligt 6 kap 4 § 1 st. brottsbalken. 
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 Familjenämndens individ- och familjeutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 januari 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 13 forts. 

Meddelande från Ystads Tingsrätt den 13 december 2021 om att dom vunnit laga 
kraft. Mål nr. T 2063-20. 

Handlingsid. 2021.4073 

Avgörande i vårdnadstvist, där moder får ensam vårdnad och reglerade 
umgängestillfälle med umgängesstöd, tidsbegränsat.  

 

Meddelande från Ystads Tingsrätt den 15 december 2021 om att dom har vunnit laga 
kraft. Mål nr. B 3056-21. 

Handlingsid. 2021.4096 

Den tilltalade döms för ringa vapenbrott och ringa narkotikabrott med ungdomsvård 
som påföljd.  

 

Meddelande från Ystads Tingsrätt den 23 december 2021.  

Mål nr. T 3021-20. 

Handlingsid. 2021.4144 

Domslut gällande vårdnadsfråga, vårdnaden ska fortsatt vara gemensam och 
stadigvarande boende hos mamma, med umgänge enligt schema.  

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse administratör, Zenitha Thulin, handlingsid: Fn 2022.82 

Placeringar december 2021, handlingsid: Fn 2022.83. 

Familjehem, handlingsid: Fn 2022.84. 

Dom, handlingsid: Fn 2021.4002. 

Dom, handlingsid: Fn 2021.4098. 

Dom, handlingsid: Fn 2021.4073. 

Dom, handlingsid: Fn 2022.85. 

Dom, handlingsid: Fn 2021.4144. 
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 Familjenämndens individ- och familjeutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 januari 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 13 forts. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Familjenämnden  
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 Familjenämndens individ- och familjeutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
17 januari 2022 

 

Justerandes sign    

 

Fnifu § 14  

Redovisning av statistik och kostnader 
december 2021 

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

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

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse administratör, Zenitha Thulin, handlingsid: Fn 2022.86. 

Redovisning administratörer Camilla Ohlsson och Jenny Delfin, handlingsid: Fn 
2022.87. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Familjenämnden 
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Redovisning avseende 
kostnader och statistik
Individ – och familjeomsorgen 2021-01-10 - Tertial 4
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2022-01-10 2

Försörjningsstöd
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2022-01-10 3
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2022-01-10 4
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2022-01-10 5
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2022-01-10 6
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De vanligaste orsakskoderna under jan – dec år 2020
Fördelat på antal unika beslut
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De vanligaste orsakskoderna under jan - dec år 2021
Fördelat på antal unika beslut

Fortsatt stor andel som är sjukskrivna utan rätt till sjukersättning. Har pågående projekt utifrån 
denna målgrupp; Grön Arena (vårt AME), projekt med socialpsykiatrin och Möjligheternas väg. 

171



2022-01-10 7
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2022-01-10 8

Arbetsmarknadsenheten
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2022-01-10 9

7 7

4

6

1

4 4

1
2

6

5

1

7 7

8

7

8

9

8

3

10

0

7

4

0

10

1
2

3

0 0

5

8

14

1
2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

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

ANTAL UNIKA 
INSATSER

Antal nya insatser på AME
2019 2020 2021

Remitterar nu även deltagare som har en planering parallellt med AF (krom – företag). Detta för att vi ska kunna ges möjlighet att arbeta med fler parallella insatser. 
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2022-01-10 10

Familjefrid
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2022-01-10 11
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Ökad förmåga att möta behoven på i kommunens regi genom internetbaserat arbete våld i nära relation: IVIN – som medarbetare gått
utbildning i.
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2022-01-10 12
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Har just nu en pågående skyddsplacering. 
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8 uppdrag är skickade till familjevåldsenheten under perioden 

jan – dec 2021

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

2022-01-10 13

Familjevåldsenheten öppenvård

Pågående insatser både med utövare (samtal om våld) och utsatt 
(samtal om frihet) i den egna öppenvården. 

178



2022-01-10 14
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2022-01-10 15
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2022-01-10 16
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• Under år 2019 hade nämnden en LVM – placering under 
perioden jan – dec till en kostnad om 878 400 kr 

• Inga LVM – placeringar under år 2020

• 1 LVM – placering under år 2021 – placering under perioden
jan – dec till en kostnad om 834 300 kr

2022-01-10 17

LVM – placeringar

En pågående LVM-placering. Upphör nov-21.   
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2022-01-10 18
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Tidigare LVM-placering nu avslutad. 
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2022-01-10 19
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2022-01-10 20
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14 uppdrag är skickade till vuxenenheten under perioden 

jan – dec 2021

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

2022-01-10 21

Vuxenenheten öppenvård 
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2022-01-10 22

Barn och familj
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2022-01-10 23
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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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2022-01-10 24
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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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2022-01-10 25
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2022-01-10 26
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De vanligaste orsakskoderna under jan – dec år 2021
Antal unika anmälningar
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De vanligaste orsakskoderna under jan - dec 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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2022-01-10 27
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2022-01-10 28
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Antal placeringar på HVB / SIS 
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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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Inklusive alla faderskapsärenden & familjerätt. Lag om 
informationssamtal: ännu inget aktualiserat informationssamtal. 
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Felaktig handläggning

Bristande kommunikation

Bristande egenkontroll

Ej kommunicerad

Bristande/avsaknad av
dokumentation

Sekretess

Post- mailhantering

Avvikelser som har inkommit 
under sep – dec år 2021

- Berörda områden (vissa avvikelser berör fler än ett område)

Öppenvården Vuxenenheten Arbete och försörjning Barn och familj

Antal inkomna 
avvikelserapporter (7):

Arbete och försörjning (AFÖ)     4

Barn och familj (BOF) 2

Vuxenenheten 1

Öppenvården (Resursenheten)  0

En av avvikelserna på AFÖ avseende 
sekretess, bristande dokumentation 
och post-mailhantering har bedömts 
ha allvarlighetsgrad 3 av 4 och har 
skickats vidare till kvalitetschefen för 
vidare utredning. 
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